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Elipsy chyb a Helmertova křivka
trochu jinak

Ooc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.,
katedra vyšší geodézie FSv CVUT v Praze

Přiblížení vzniku a funkci elips chyb z hustoty pravděpodobnosti dvojrozměrné chyby i v případě korelovaných veličin. Porovnání s Helmertovou křivkou. Některé speciální případy s příklady.

The paper reflects origin and functions oj error ellipses derived from probability density oj 2D error applied to the case oj
correlated quantity, too. Comparison to Helmert curve. Some special cases are given on examples.

V tomto článku se soustředíme na problematiku určování
přesnosti tzv. dvojrozměrné náhodné veličiny x', která může
nabývat hodnot x;,..., x: (kde n~oo) a kterou můžeme chápat jako soustavu vektorů v R2 (rovině), která vychází z počátku souřadnicové soustavy a koncové body mají souřadnice x~, y~. Skutečná hodnota této náhodné veličiny (po
zavedení operátoru střední hodnoty E) má souřadnice koncového bodu E(x'), E(y'). Do tohoto bodu transformujeme
posunutím původní souřadnicovou soustavu. Odchylky
x,=x~-E(x'), Yi=y~-E(y') mají charakter skutečných náhodných chyb a budou to pořadnice hodnot redukované náhodné
veličiny xr nazvané dvojrozměrná chyba (obr. 1). Její charakteristika polohy je tudíž nulový vektor a to počátek souřadnicové soustavy x, y. Přesnost bude vyjádřena např. kovarianční maticí O (viz později).
Hustota pravděpodobnosti pro nezávislé dvojrozměrné
chyby (transformované do počátku souřadnicového systému)
o složkách x, y je dána vztahem ([1,2]):

kde parametry <:Tx, <:Ty jsou charakteristiky přesnosti veličin x,
y, tedy střední kvadratické odchylky.
Pro konstantní hustotu obdržíme rovnici elipsy:

kde t je normovaná velikost dvojrozměrné chyby (vektor)
o složkách (souřadnicích) x, y. Tato elipsa má osy vosách
souřadnicového systému o velikosti poloos t <:Tx a t <:Ty.
Jsou-li složky těchto dvojrozměrných chyb korelované
(s koeficientem korelace p) změní se vztah (1) pro hustotu
pravděpodobnosti na:

Tato elipsa má své osy otočené vzhledem k původním o úhel
cp a i velikost poloos se změní. Označíme je ta, t b.
Ukážeme, že transformací souřadnicového systému pootočenim o úhel cp se rovnice (3) změní na tvar rovnice (1).
Z teorie kuželoseček i z literatury je známo, že tento úhel
je dán vztahem

(výraz p<:Tx <:Tyje
vlastně kovariance <:Txy), a transformační rovnice z původních souřadnic x, y na nové souřadnice ~, 11 a naopak vypadají takto:

~ = x coscp + y sincp, x
11 = -x sincp+ y coscp, y

= ~ coscp - 11 sincp;
= ~ sincp- 11 coscp.

(6)
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Goniometrické funkce lze vyjádřit pomocí původních hodnot (obr. 2)

sin qJ= ~ 1; V;
kde výraz V =

cos qJ= ~ 1 ; V,

a = {~ (cfx+ O; + ~(cfx - 0;)2 + 4p2 cfx0;)f12

1
se dá upravit dle.
~I+tg22qJ

b

rr+VrT=V
-1] V~-2-"

Potom x = g V~-2y =

g~

1; V +

1] ~

Po dosazení za Va s vyčíslením (5) se výraz u g1] anuluje.
Koeficient u ť je lIa2 a u ~ I1b2.Pqdosazení a úpravě vyj~
'

= {~

ab

(cfx+ O; + ~(cfx -

qJ(

ť_I_{~+
1- p2

2cfx

I-V

20;

-2p

20'x O'y

+ ~ _1_ { 1- V + ~
1 - p2
2cfx
20;

1 {~I- ~Ilil

- 2g1]

1- p2

2cfx -

20;

~}+

+ 2p ~I-

Vl} _

+

V}
2p 20'xO'y

D

=(

cfx

a tím i rovnice (3) přejde

g, 1]) = 2:ab

PO'x O'y); Det

PO'x O'y

= f.

g1]

1

e- 2

(f;' 1J'j
;;>+/ji

formálně shodný s rovnicí (1).
Ke stejným výsledkům dojdeme jednodušeji pomocí kovarianční matice D a teorie vlastních čísel A

20'x O'y
lil

+ 4p2 cfxo~")l,ll2 (7)

= O'x O'y ~I - p2.

Čili rovnice elipsy v soustavě
na tvar

1 ; V.

0;)2

=> (cfx-

A)

O;

(O; -

A) -

(D - EA)

p2cfxO; = O.

= O =>
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Pro porovnání obou křivek je výhodnější zápis v parametrickém vyjádření a v transformovaném systému ;TJ

O;+ ~(<fx - 0;)2 + 4p2 <fx 0;)r

2

a =~

b

= {~ (<fx +

=~ =

U

(<fx +

O;-

0;)r

2

~(<fx - 0;)2 + 4p2 <fx

Rovnice (4) vymezuje obecně okolí skutečné polohy veličiny, ve kterém by se teoreticky mělo vyskytovat jisté procento možných hodnot (v závislosti na volbě parametru t; pro
t = 2,5 je to 95,6 %). Sama elipsa je geometrické místo koncových bodů vektoru dvojrozměrných chyb jež mají stejnou
hustotu pravděpodobnosti výskytu. Hlavní poloosa je odchýlená od původního souřadnicového systému o úhel q>,
který se vypočítá z rovnice (5), a velikosti poloos se získají
z rovnice (7).
Ve směru původních os x, y je dle (4) velikost souřadnic

kde aje úhel průvodiče P od kladného směru, ti. osy; v kladném směru. Průměr průvodičů je pak (viz [3])

Ze vztahu je vidět, že rozdílnost křivek je závislá nejen na
úhlu a, ale i na poměru poloos a, b. Pro a = b a a = O nebo
1d2 vyplývá PH = PE.
Vyšetříme ještě poměry známé z dřívějších úvah v některých speciálních směrech ze vzorce (9) po dosazení vztahů
za a, b ze (7).
Pro a = - q>, tj. ve směru původní osy x obdržíme PH 1PE =
= 1/(1- (2)1I2. Totéž dostaneme i pro směr osy y a symetrická
místa vzhledem k novým osám ;TJ.

Pro
Je tedy zřejmé, že body ve vzdálenosti tGx a tGy od počátku
na příslušných osách, obecně na elipse neleží. Je tomu pouze
pro P = O, tj. u nezávislých veličin.
Další speciální případ rovnosti Gx = Gy zjednoduší vzorec
pro výpočet velikosti poloos elipsy pro t = 1 na

kde pro P = ±1 elipsa degeneruje na úsečku, což nastane i pro
Gx
Gy. V těchto případech to znamená, že vzhledem
k funkční závislosti x na y se prakticky žádné hodnoty mímo
tuto úsečku nemohou vyskytnout. Proto i hodnoty z (8) splynou s počátkem, tj. středem úsečky.
Úplně jiná situace nastává, když nás zajímá, jak se projeví
dvojrozměrná chyba v některém směru, tj. transformací výpočtem do nějaké přímky, tj. jednorozměrné chyby. Pro výpočet budeme uvažovat t = 1, použijeme zákon hromadění
středních chyb a grafem se stane tzv. Helmertova křivka.
Obecný zápis mJ = f7{)f použijeme následovně.
Vektor parciálních derivací f zde představuje směrové kosiny přímky do které chceme transformova, tj.

*"

fT =

(xl ~x2 +y2, yl ~x2+ y),

(viz obr. 2), D je původní kovarianční matice a mf je průvodič bodu Helmertovy křivky, tj. velikost rozptylu ve směru
dané přímky (x2 + y)ln. Po provedení obdržíme rovnici Helmertovy křivky

V případě vyjádření v transformované soustavě souřadnic ;TJ
je rovnice pro Helmertovu křivku (~+ TJ2? = ~a2 + ry2b2 a
elipsu chyb
a2b2 = ~ b2 + TJ2a2.

a = !!- ~ PH = __ 1_
4

z čehož pro

Gx

PE

~1-p2

PH
= Gy : -PE
=

(~+~)
2Gy

2Gx'

1

T1---;:;'2.

'11-

p2

Pro zvolené Gx = 4, Gy = 6 ap = 5/12 dostaneme rovnici elipsy
ve tvaru: 9x2 + 4y - 5xy - 119 = O.Tomu odpovídá tg 2q> =
-1, q>= 75g, a == 6,3, b == 3,5. Příslušný graf elipsy chyb a Helmertovy křivky je na obr. 3 (zde můžeme i ověřit zkrácení
pořadnic Gx, Gy, ve směru os x, y).
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Článek měl ukázat použití a vypovídací hodnotu dvou křivek, a to elipsy chyb a Helmertovy křivky. V geodézii pro
jednoduchost používaná elipsa chyb je geometrické místo
bodů, které mají stejnou hustotu pravděpodobnosti výskytu
a vymezuje plochu, kde se bod s jistou pravděpodobností
může vyskytnout. Helmertova křivka již přímo ukazuje, opět
s jistou pravděpodobností, nejistotu určení polohy bodu v daném směru.

LITERATURA:
[I] BŮHM, J.-RAOOUCH, V.-HAMPACHER, M.: Teorie chyb
a vyrovnávací počet. Praha, Geodetický a kartografický podnik
1990.

Změníme-li v tomto příkladě p na p = 1, změní se grafy
dle obr. 4 s parametry tg2<p = - 4/3, <p== 70,5g, a == 7,2, b =
= O. Elipsa zdefonnovala na úsečku a Helmertova křivka na
2 kružnice.
Na těchto příkladech lze demonstrovat všechny předchozí
vývody.
Poznámka: Měřítka os v obrázcích jsou v obecných nepojmenovaných jednotkách, právě tak jako v zadání příkladů.
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Permanentní GPS stanice na Geodetické observatoři Pecný zahájila svoji činnost v září 1993. Tento příspěvek shrnuje její
hlavní aktivity během prvních 10 let její existence včetně krátkého popisu svého vzniku a účasti v řadě národních a mezinárodních projektů. Popsán je též vývoj přístrojového vybavení permanentní stanice a datových produktů poskytovaných uživatelům na celém světě. Intenzivní účast stanice v řadě mezinárodních vědeckých projektů a rozšiřující se nabídka jejích produktů dokládá, jak významné rozhodnutí bylo učiněno před 10 lety. Aktivity stanice tak zabezpečují dobrou budoucí pozici
české experimentální geodézie.

The GPS Permanent Station at the Pecný Geodetic Observatory started its activities in September 1993. The paper summarizes its main activities during its first ten years oj existence including short description oj its origin and participation in many
national and international projects. Evolution oj permanent station instrumental equipment and data products given to users
in the whole world is described, too. Intensive participation at many international scientific projects and growing scale oj ojJered products illustrates the import decision taken ten years ago. These activities guarantee good position oj the Czech experimental geodesy in the future.
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Před deseti lety - v září 1993 - byla na Geodetické observatoři Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (VÚGTK) zprovozněna první permanentní GPS (Global Positioning System) stanice v České
republice. Geodetická observatoř Pecný, která je součástí oddělení geodézie a geodynamiky VÚGTK, a nedávno oslavila
45 let své existence (založena v roce 1957), byla vždy určena
pro experimentální výzkum v oboru geodézie a pro geodetické observace prováděné v rámci mezinárodní spolupráce.
Prvotní astro-geodetické observace byly záhy doplněny fotografickým pozorováním družic. Obě metody postupně
svojí přesností přestaly vyhovovat soudobým požadavkům
a byly na počátku 90 let nahrazeny přesnějšími metodamizejména metodou GPS. První zkušenosti s touto metodou
byly získány v roce 1991 po zakoupení prvního GPS přijímače Geotracer 100 (výrobek švédské firmy AGA v licenci
americké firmy Trimble). Tento přijímač byl také použit
v první GPS kampani na území bývalé československé federace EUREF-EAST/9l (později přejmenována na EUREFCS/H-9l), v kampani NULRAD/92 a celé řadě dalších národních a mezinárodních GPS kampaní. Snaha o zapojení
Geodetické observatoře Pecný do mezinárodních projektů
vedla ke zřízení permanentní stanice GPS.
2. Budování permanentní
vity (1993-1996)

stanice GPS a počáteční akti-

Zmíněný start permanentních observací v září 1993 byl realizovatelný až po důkladných přípravách. Prvním krokem
bylo pořízení zcela nového GPS přijímače, který byl schopen měření na plné vlnové délce druhé frekvence a odpovídal tak mezinárodním standardům. Zmíněný přijímač Geotracer 100 provádí měření pouze na polovině vlnové délky
druhé frekvence. Proto byl v roce 1993 zakoupen a dovezen
nový GPS přijímač typu Trimble 4000SSE s anténou Trimble
4000ST LlIL2 Geodetic. Protože tento přijímač umí dešifrovat P-kód na druhé frekvenci, bylo při jeho nákupu nutno
žádat o vývozní výjimku. Dále bylo potřeba vybudovat stabilizaci s nucenou centrací na místě s dobrým rozhledem. Poloha bodu budoucí permanentní stanice musela umožňovat
umístění přijímače v místnosti s pokojovou teplotou. Volba
padla na střechu hlavní budovy observatoře, kde byl nepoužívaný komín z doby, kdy byla observatoř vytápěna pevnými
palivy. V komíně, který byl zčásti zalit betonem, byl vybudován svod pro kabel mezi anténou a přijímačem, který končí
v místnosti v přízemí budovy observatoře. Na vrcholu takto
vybudovaného vestavěného pilíře byla umístěna betonová
deska s konstrukcí nucené centrace, umožňující přesné urovnání a orientaci GPS antény. Bod byl označen čtyřpísmenným mezinárodním kódem GOPE - Geodetická observatoř
Pecný.
První měření na nově vybudované stanici bylo provedeno
v létě 1993 v rámci mezinárodní GPS kampaně SAGET/93
(Satellite Geodesy Experiment - 1993). Současně probíhala
měření v rámci mezinárodní kampaně IGS (International
GPS Service for Geodynamics, nyní International GPS Service). Původní myšlenkou IGS bylo vybudovat celosvětovou
síť GPS stanic, z nichž na části budou prováděna pozorování
permanentní a na části pouze pozorování v kampaních. Permanentní stanice měly poskytovat data pro výpočet přesných
drah družic systému GPS NAVSTAR (Navigation System
using Time and Ranging). Pomocí etapových kampaní měl
být technologií GPS doplněn a zpřesněn ITRS (International

Terrestrial Reference System). Později bylo od myšlenky
kampaní upuštěno a sledovací síť IGS je v současnosti tvořena pouze permanentními stanicemi. I nadále platí nařízení,
že permanentní GPS stanice je do sledovací sítě IGS zařazena až po několika letech měření, kdy je prověřena její spolehlivost.
Permanentní observace na stanici GOPE byly zahájeny
7. září 1993 se zmíněným přijímačem a anténou firmy
Trimble. Počáteční provozní podmínky byly z dnešního pohledu nesrovnatelné. Přijímač prováděl záznam dat nejprve
do vnitřní paměti. Pro získání dat bylo nutno měření přerušit, data stáhnout pomocí příslušného programu do počítače
a provést jejich primární zpracování a archivaci. Měřeno
bylo ve standardním intervalu 30 sekund, pouze v případech,
kdy měla být data použita pro další výpočty, bylo prováděno
měření v jiném intervalu - například v intervalu 15 sekund
pro kampaně DOPNUL (1993, 1994) a různé další experimentální kampaně. Permanentní stanice GOPE se účastní od
roku 1994 mezinárodních GPS kampaní CEGRN (Central
European Geodynamic Reference Network), od roku 1995
kampaní GEODYN (Geodynamic Network ofthe Czech Republic) a celé řady dalších kampaní. Počátečním specifikem
bylo přerušování permanentní služby při provádění některých kampaní, kdy bylo nutno použít všechny dostupné aparatury VÚGTK. Permanentní služba tak byla přerušována při
geodynamických kampaních v oblasti Chebska a Vogtlandu
a při dalších akcích.
V počátcích permanentní služby byl vždy vyčleněn jeden
pracovník, který měl na starosti kontrolu chodu přijímače,
přerušení měření během bouřek, přehrávání dat do počítače
a slovní popis počasí, který se zaznamenával do provozního
sešitu. Pracovníci si službu předávali. Vyskytl se i případ, že
permanentní observace byly přerušeny, protože na observatoři nebyl pracovník, který by převzal dozorčí službu. Z provozního sešitu je patrné, kteří kolegové byli zapojeni do této
fáze permanentní služby - celkem je to sedm jmen, která jsou
zmíněna na konci příspěvku.
Pro zapojení stanice GOPE do IGS bylo nutno vybudovat
i infrastrukturu, která přímo s permanentními observacemi
nesouvisí: rozvod lokální počítačové sítě a její připojení k Internetu. S budováním počítačové sítě bylo započato v roce
1993 v přízemí hlavní budovy a v několika místnostech ve
sklepě a prvním patře. Kabeláž je hvězdicového typu s konektory RJ45 pro rychlosti 10 Mbps nebo 100 Mbps, i když
prvotní propojovač sítě pracoval výhradně na rychlosti 10
Mbps. Připojení observatoře k Internetu je provedeno přes
počítačovou síťAstronomického ústavu Akademie věd České
republiky (AsÚ AV ČR). První propojení s routerem Astronomického ústavu bylo realizováno metalickým spojem po
starých telefonních linkách.
Přerušování měření kvůli přehrávání dat bylo prvním problémem, který bylo nutno vyřešit před zapojením stanice do
sítě IGS. Pro automatické stahování dat z přijímače během
měření byl získán software Dr. Urse Wilda z Astronomického
ústavu University v Bernu (AIUB) ve Svýcarsku. Tento sotware byl nainstalován na notebook, který byl připojen k přijímači. První experimenty s automatickým stahováním byly
zahájeny 22. února 1995. Současně byl vytvořen software pro
primární zpracování, jehož zkušební provoz byl zahájen 13.
března 1995. Až poté bylo možno přikročit k zapojení permanentní stanice do IGS.
Od 14. května 1995 jsou zasílány denní soubory ve formátu RINEX (Receiver Independent Exchange format) do
lokálního datového centra IGS na Observatoři LustbtihelGraz (OLG). Odesílání dat bylo nejprve prováděno ručně.
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Registrační notebook byl připojen k počítačové síti observatoře až 28. června 1995. Od tohoto data byly soubory vytvářeny z binárních dat stažených z registračního notebooku
a odesílány automaticky pomocí software na bránovém počítači sítě vždy o půlnoci světového času. Bránový počítač
připravil data k odeslání a umístil je na lokální ftp server.
Z ftp serveru byla data stažena skriptem běžícím na počítači
Sun s operačním systémem Unix, který je umístěn v kosmické laboratoři Astronomického ústavu AV ČR. Tento počítač je dále označován jménem "sunkl". Od zahájení posílání dat do lokálního datového centra OLG nebyl přijímač
Trimble používán pro jiné práce ajiž nebylo přerušováno měření na stanici. Pro lepší spolehlivost registrace dat z přijímače byl notebook dne 27. srpna 1995 zaměněn za starší
osobní počítač.
Pro zařazení permanentní stanice GOPE do IGS byla data
od 10. srpna 1995 zasílána přímo do analytického centra
CODE (Center for Orbit Determination in Europe), které je
umístěno v AIUB. Pro řešení drah družic GPS NAVSTAR
jsou data používána od 3. září 1995 právě v analytickém
centru CODE. Tím se stanice stala oficiálně součástí IGS.
3. Rozšiřování aktivit na permanentní
(1997-2003)

stanici GPS

Na začátku roku 1996 byla zřízena permanentní sítě EPN
(EUREF Permanent Network). Stanice GOPE se spolu s dalšími IGS stanicemi v Evropě stala přirozenou součástí této
sítě. Odesílaly se denní datové soubory s intervalem záznamu
30 sekund ve formátu RlNEX. V roce 1997 došlo k prvnímu
neplánovanému přerušení měření - dne 10. června 1997 bylo
zjištěno, že přijímač Trimble není schopen komunikovat. Přijímač byl zaslán do opravy a po dobu výpadku (do 19. června
1997) bylo měřeno starým přijímačem Geotracer 100. V roce
1997 také došlo ke změně způsobu připojení počítačové sítě
observatoře k Internetu - linka na Astronomický ústav byla
realizována optickými vlákny. Připojení k Internetu se tak
stalo rychlejší a spolehlivější.
V roce 1998 vznikl v rámci EPN pilotní projekt pro poskytování a zpracování GPS dat v čase blízkém času reálnému. Cílem projektu bylo jednak poskytovat data v hodinových souborech, jednak provádět zpracování těchto dat pro
modelování stavu troposféry a určování obsahu vodních par
v atmosféře (pro zpřesňování meteorologické předpovědi),
a pro výpočet ,,rychlých" drah družic. To vše v čase blízkém
reálnému tj. datové soubory musely být odeslány do 20 minut od ukončení měření konkrétní hodiny a výsledky byly
očekávány do 3 hodin od ukončení měření. Dosavadní způsob odesílání dat byl tak pro hodinové soubory nepoužitelný.
Proto byl vytvořen nový systém odesílání dat, který využívá
operačního systému Windows na registračním počítači
a umožňuje spojit činnosti prováděné původně na dvou počítačích do jednoho počítače. Nový systém, který kromě dat
v denních souborech odesílá i hodinové soubory, byl na permanentní stanici GOPE nastartován 17. listopadu 1998. Pro
přesun dat z registračního počítače do datových center byl
zpočátku využíván počítač "sunkl" v Astronomickém ústavu
(stejně jako při odesílání pouze denních dat). Dne 14. července 1999 byla činnost počítače "sunkl" převedena na počítač "pecny", což je pracovní stanice s operačním systémem
Linux umístěna přímo na observatoři.
V roce 1999 došlo na permanentní stanici GOPE k největší změně. Podnětem byla kampaň IGEX (International
GLONASS Experiment), která začala v roce 1998. Ta měla
za cíl vyzkoušet observace ruského navigačního systému

GLONASS (Global'naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistěma) a pokusit se o výpočet přesných drah družic tohoto
systému. Kampaň byla oficiálně ukončena v roce 1999 a veškeré aktivity byly přesunuty pod nový pilotní projekt IGLOS
(International GLONASS Service). Pro zapojení do této
kampaně (a posléze do projektu) byl základním předpokladem přijímač, který by byl schopen přijímat signál družic
systému GPS NAVSTAR a GLONASS. Na konci roku 1998
byl proto zakoupen přijímač Ashtech Z18 s anténou typu
Choke Ring od stejné firmy. Během celého roku 1999 byly
prováděny funkční zkoušky a teprve po upgrade firmware
přijímače a upgrade software pro registraci dat bylo chování
přijímače ,,rozumné" a jeho provoz stabilní. Stabilita byla
ověřena při experimentálním pořizování dat v intervalu 1 sekunda z obou přijímačů dne 11. srpna 1999, kdy došlo k zatmění Slunce. Data byla pořízena pro zkoumání změn v ionosféře, ke kterým během zatmění Slunce dochází, na žádost
pracovní skupiny pro ionosféru při IGS. Současně byla v experimentálním režimu zprovozněna registrace základních
meteorologických parametrů na observatoři: teploty, vlhkosti
a tlaku vzduchu. Tyto veličiny jsou měřeny čidly umístěnými
v meteorologické budce na střeše vedle antény GPS. Pro permanentní observace na stanici GOPE s novou aparturou Ashtech byl sestaven nový software k primárnímu zpracování
dat. Kromě dosavadních denních a hodinových souborů
z družic GPS NAVSTARjsou pořizovány i denní a hodinové
soubory obsahující data z obou systémů, tj. GPS NAVSTAR
a GLONASS. Dne 4. listopadu 1999 byly přijímač a anténa
Trimble zaměněny přijímačem a anténou Ashtech. Současně
jsou od téhož okamžiku spolu s GPS NAVSTAR
a GLONASS daty odesílána i meteorologická data. Soubory
s GPS NAVSTAR daty jsou nadále posílány do lokálního datového centra OLG, soubory s GPS NAVSTAR a GLONASS
daty jsou posílány přímo do regionálního datového centra
BKG (Bundesamt ftir Kartographie und Geodlisie) ve Frankfurtu nad Mohanem, SRN.
Dne 24. července 2000 došlo k závadě na přijímači Ashtech a do skončení opravy 4. října 2000 bylo měřeno s původním přijímačem a anténou Trimble. Na žádost výrobce
byla do opravy zaslána i anténa. Po návratu přijímače
z opravy byla od výrobce dodána nová anténa Choke Ring
jiného typu. Před opětovným zapojením přijímače Ashtech
do permanentní služby byl software na registračním počítači
doplněn o program pro vytváření datových souborů s intervalem záznamu 5 sekund a délce souborů 5 minut. Tyto soubory jsou určeny pro experimenty s diferenčním GPS v režimu "postprocessing". 10. ledna 2001 byl tento software
rozšířen o možnost pořizování dat s intervalem záznamu 1
sekunda v souborech o délce 15 minut. Tyto soubory jsou od
20. června 2001 odesílány do globálního datového centra
CDDlS (Crustal Dynarnic Data Information System) v Goddard Space Flight Center, NASA, USA. Tyto soubory jsou
pořizovány pro pilotní IGS projekt LEO (Low-Earth Orbiting Satellites), který má za cíl sbírat měření GPS z nízkoletících družic a ze sítě pozemních stanic. Měření jsou použita
jak pro přesné určování drah těchto družic, tak pro určování
parametrů atmosféry pomocí GPS signálu procházejícího atmosférou na trase mezi družicí systému GPS NAVSTAR
a nízkoletící družicí. K tomu dochází, když družice GPS
NAVSTAR, pozorované z nízkoletící družice, "zapadají" za
okraj zemského tělesa.
Využití pořizovaných meteorologických dat je zejména
v GPS meteorologii, tj. při zjišťování obsahu vodních par v atmosféře ze zpracování GPS signálu, přicházejícího na stanici
z družic systému GPS. Ukázalo se to paradoxně v okamžiku,
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kdy bylo zjištěno, že čidlo tlaku registruje tlak o 13 hPa jiný,
nežli by měl být, jak vyplynulo z přibližného porovnání s tlakovým čidlem ve slapové stanici. Na problém upozornili
zpracovatelé GPS meteorologie z GFZ (GeoForschungsZentrum, Postupim) dne 24. května 2001. Vadné čidlo bylo
urychleně vyměněno za nové.
V únoru roku 2002 bylo zřízeno záložní připojení lokální
počítačové sítě do Internetu přes metalické spojení mezi observatoří Pecný a firmou Contactel v Praze. Toto záložní spojeníje zpoplatňováno podle objemu přenesených dat aje využíváno v případech, kdy není průchozí běžné spojení přes
Astronomický ústav. Přepínání provádí software na bránovém počítači automaticky. Ve stejné době byl zakoupen motorový generátor, který je zapojen do elektrického obvodu
napájecího jak přijímač GPS, tak počítače a rozvod počítačové sítě, a slouží k zálohování dodávek elektrického proudu.
V souvislosti s ukončením pilotního projektu IGLOS a integrací stanic pozorujících družice systému GLONASS do
IGS bylo 3. července 2002 ukončeno odesílání denních a hodinových datových souborů obsahujících pouze GPS
NAVSTAR data do datových center. Čistě GPS NAVSTAR
soubory jsou i nadále vytvářeny pro uživatele mimo IGS
a EPN, kteří mají s kombinovanými daty GPS NAVSTAR
a GLONASS problémy pří zpracování.
Na přelomu ledna a února 2003 bylo rozhodnuto zapojit
permanentní stanici GOPE do pilotního experimentu
EUREF-IP (Internet Protocol), který má za cíl vyzkoušet
a zprovoznit síť stanic, ze které budou v reálném čase (zpravidla do 1 sekundy od pořízení) poskytovány korekce a data
ve formátu RTCM (Radio Technical Comission for Maritime
Services). Tyto stanice by měly mít přesné souřadnice a měly
by být identické s vybranou množinou stanic EPN. Dále musí
mít kvalitní připojení k Internetu, protože data jsou posílána
do distribučního serveru v BKG po Internetu. Z distribučního
serveru je mohou získat všichni registrovaní uživatelé. Protože přijímač Ashtechje schopen pořizovat data v RTCM formátu, byl jeden z výstupů přijímače připojen na počítač s operačním systémem Linux, který zajišťuje posílání dat
v reálném čase po počítačové síti do distribučního serveru.
Od 4. února 2003 jsou z permanentní stanice GOPE získávána data v reálném čase.

V současnosti (červen 2003) stanice GOPE pořizuje následující typy dat:
a) data z družic GPS NAVSTAR s intervalem záznamu 30
sekund v denních souborech pro IGS a EUREF - slouží
pro určování drah družic GPS NAVSTAR a určování souřadnic bodu GOPE včetně jejich změn;
b) data z družic GPS NAVSTAR s intervalem záznamu 30
sekund v hodinových souborech pro monitorování troposféry a určování rychlých drah družic GPS NAVSTAR;
c) data z družic GPS NAVSTAR a GLONASS s intervalem
záznamu 30 sekund v denních souborech pro IGS - slouží
pro stejné účely jako data ad a) a navíc pro určování drah
družic GLONASS, určování rozdílů systémů WGS84
a PZ90;
d) data z družic GPS NAVSTAR a GLONASS s intervalem
záznamu 30 sekund v hodinových souborech pro IGS;

e) data z družic GPS NAVSTAR s intervalem záznamu S sekund v S minutových souborech pro experimenty s DGPS
postprocesingem;
f) data z družic GPS NAVSTAR s intervalem záznamu 1sekunda v IS minutových souborech pro zpracování měření
z nízkoletících družic - pilotní projekt IGS LEO;
g) data ve formátu RTCM v reálném čase pro pilotní projekt EUREF-IP.
Vzhledem k rozsahu pořizovaných dat je dbáno o to, aby
bylo v měření stanice GOPE minimum výpadků. Proto bylo
zrušeno přerušování měření za bouřek.

Od samého počátku permanentních GPS observací na Geodetické observatoři Pecný je patrná neustálá snaha o vylepšení provozu stanice, o poskytování větší množiny dat a s tim
související zapojení stanice do většího množství mezinárodních vědeckých projektů, i o současné ověřování kvality poskytovaných dat. Prvotní snahou bylo zapojit stanici do IGS.
Po dosažení tohoto cíle se směr rozvoje změnil ve snahu zapojit stanici GOPE do všech pilotních projektů, ve kterých
mohou být její data použitelná a pro které je schopna (po případné menší úpravě) data poskytovat. Za deset let existence
permanentní stanice byly použity tři různé GPS přijímače
(včetně jednoho záložního), čtyři antény (u aparatury Ashtech dvě), pět počítačů pro registraci a prvotní zpracování dat
a dvě pracovní stanice. Neopomenutelný je též vynucený rozvoj infrastruktury, zejména lokální počítačové sítě a její připojení k Internetu. Tento rozvoj, vyvolaný existencí permanentní stanice, by byl nevyhnutelný v každém případě,
protože současné aktivity observatoře se bez této infrastruktury neobejdou. Denně se pořídí přibližně 93 MB binárních
dat, která obsahují měření s intervalem záznamu 1 sekunda.
Tato data nejsou z pochopitelných důvodů trvale skladována.
Archivovaná data, což jsou denní soubory s intervalem záznamu 30 sekund v komprimované formě, zaujímají zatím 26
magnetooptických disků s kapacitou 128 MB, záložních kopií je stejný počet. Celkem to představuje 6,5 GB dat.
Nakonec bychom chtěli připomenout jménaj pracovníků
zúčastněných na vybudování a rozvoji permanentní stanice.
Na vzniku stanice se podílel druhý autor článku spolu s Ing.
Georgijem Karským, CSc., Ing. Petrem Markem a Ing. Luďkem Skořepou. Dohled nad stanicí v prvních letech provozu
dále prováděli Ing. Václav Skoupý a Daniela Polášková. Další
rozvoj stanice (cca od roku 1998) prováděl první autor článku
za spolupráce s Ing. Georgijem Karským, CSc. Zařazení stanice do projektu EUREF-IP bylo provedeno ve spolupráci
s Ing. Janem Doušou, Ph.D., a Ing. Davidem Landsperským.
Dohled na provoz stanice mimo obvyklou pracovní dobu vykonává dnes RNDr. Cyril Polášek, Ph.D. Provoz stanice je zaštítěn vedoucím observatoře Ing. Jaroslavem Šimkem.
Do budoucna předpokládáme produkování současné množiny dat. Její rozšíření závisí na požadavcích uživatelské komunity a požadavcích nových vědeckých projektů. Pro zvýšení spolehlivosti se uvažuje o zřízení záložní stanice, která
by poskytovala nejdůležitější data a sloužila jako aktivní záloha stanice GOPE.
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Magnetické zkoušky gravimetrů
LaCoste & Romberg

Ing. Vojtech Pálinkáš, VÚGTK,
Geodetická observatoř Pecný,
Doc. Ing. Petr Kašpar, CSc.,
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze,
Ing. Martin Lederer, Zeměměřický úřad, Praha

Na geodetické observatoři Pecný a Fakultě elektrotechnické ČVUT byly koncem roku 2001 provedeny magnetické zkoušky gravimetrů LaCoste & Romberg typu G, Č. 137, Č. 176, Č. 1068. Pro měření bylo použito umělého magnetického pole vytvořeného
pomocí Helmholtzovy cívky. Vztah mezi záznamem gravimetrů a magnetickým polem byl určen pro horizontální i vertikální
složku vektoru magnetické indukce. Byly ?jištěny rozdíly mezi citlivostí jednotlivých gravimetrů na změny magnetického pole
a především u gravimetrů č. 137 byla prokázána výrazná závislost na magnetickém poli. Třicetinásobné snížení tohoto rušivého vlivu bylo dosaženo umístěním gravimetru do permalloyového válce NiFe 76. Průběh magnetického pole v gravimetrické
laboratoři na GO Pecný byl ?jištěn měřením pomocí tříosého magnetometru.

Magnetic Testing oj LaCoste & Romberg Gravimeters type G, Nos. 137, 176, and 1068 took place at the Pecný Geodetic Observatory and at the Electrotechnical Faculty oj the Czech Technical University. Artificial magnetic field produced by Helmholz inductor was used during the measurement. Relation between the gravimeter recording and magnetic field was determined Jor horizontal as well as vertical constituents oj the magnetic induction vector. Differences were obtained between
sensitivities oj individual gravimeter to changes oj magnetic field and marked dependence to magnetic field was stated namely in the case oj the gravimeter No. 137. Reduction by thirty times oj this disturbing effect was obtained by placing the gravimeter in a permalloy cylinder NiFe 76. Development oj magnetic field at the gravimetric laboratory at the Pecný Geodetic
Observatory was derived by measurement on the tri-axial magnetometer.

Magnetické pole [3] je jedním z významných fyzikálních
polí, která mají vliv na funkci gravimetrických přístrojů [5].
Silové účinky magnetického pole na pohybující se elektrický
náboj charakterizuje vektor magnetické indukce B [T]. Síla
působící na feromagnetikum v magnetickém poli je dále závislá na gradientu pole.
Významným magnetickým polem je magnetické pole
Země, dosahující v České republice v přírodě hodnot kolem
48 jIf (vertikální složka 44 jIf a horizontální 20 J.lT) a změn
asi 3 J.lT.
Eliminace vlivu magnetického pole Země při měření s gravimetry LaCoste & Romberg (LCR), jejichž měřicí systém
je kovový (podrobněji kapitola 2), je běžně zabezpečována
stejnou orientací gravimetru vzhledem ke světovým stranám
na všech měřených bodech. I při dodržení tohoto pravidla
můžeme zejména v blízkosti kovových předmětů očekávat
značné chyby způsobené magnetickými poli, respektive jejich gradientem.
Na základě této skutečnosti byly v roku 2001 provedeny
magnetické zkoušky gravimetrů LCR G 137, G 176 a G 1068.
Zkoušky byly provedeny v gravimetrické laboratoři na Geodetické observatoři Pecný a na Elektrotechnické fakultě
ČVUT.
Pro zjištění vlivu magnetického pole na záznam gravimetru bylo využito umělé magnetické pole generované
Helmholtzovou cívkou [2].

Gravimetry LCR jsou relativní astazované gravimetry s vysokou přesností a s rozsahem umožňujícím měření přes celou Zemi. U relativních gravimetrů se při měření využívá
účinků zemské tíhy na testovací těleso, které je udržováno

v nulové poloze pomocí síly měřitelné velikosti. Měřicí
systém gravimetrů LCRje kovový aje zkonstruován na principu obecné pérové váhy s vahadlem. Tento systém využívá
tzv. pružinu nulové délky a je patentem firmy LaCoste &
Romberg. Moment tíhy vahadla je kompenzován momentem
síly spirálové pružiny (viz obr. I). Podrobnější informace
o gravimetrech LCR je možno získat v [5, 6, 7].
Pozice vahadla je zjišťována pomocí optického zařízení,
nebo kapacitním snímačem polohy. Kapacitní indikátor polohy vahadla (CPI) umožňuje snazší a přesnější odečtení gravimetru. Další zvýšení přesnosti odečtení gravimetru LCR
vybaveného CPI může být dosaženo pomocí zpětné vazby.
Systém zpětné vazby přivádí na pevné desky kondenzátoru
CPI napětí, které udržuje elektrostatickou silou vahadlo v nulové poloze. Velikost kompenzačního napětí se odečítá na
voltmetru. Zpětná vazba umožňuje v mezích svého rozsahu
přímé měření malých tíhových rozdílů bez použití měřicího
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Vektor 8 lze tedy měnit změnou velikosti proudu a změnou směru osy cívky.
V níže popsaných testech byla pomocí reostatu regulována
velikost proudu v obvodu, který byl měřen ampérmetrem
s přesností lepší než I mA.
Vyšetřován byl zvlášť vliv vertikální a zvlášť horizontální
složky vektoru magnetické indukce na záznam gravimetrů
pro dvě úrovně elektrického proudu /1 = (U3 A a /2 = 0.63
A (118111 = 27 .uT a 11821i = 52.uT).

šroubu. Gravimetr LCR doplněný zpětnou vazbou je vhodný
pro vysoce přesná měření zemských slapů.
Rušivé vlivy působící na gravimetry jsou redukovány konstrukcí přístroje a měřicího systému. Změny vztlakové síly
v důsledku změn atmosférického
tlaku jsou kompenzovány
vzduchotěsným
uzavřením
měřicího systému gravimetru
a kompenzačním
tělískem na vahadle. Před vlivem magnetických polí jsou LCR chráněny dvojitým magnetickým stíněním [5J ze slitiny niklu a železa (permalloy). Vliv změn
vnější teploty během měření je minimalizováno
termostatováním gravimetru přibližně na 50°C s přesností 0,05 oe.
Rozměry gravimetru (viz obr. 2) jsou přibližně 0,2 m x 0,2
m x 0,2 m a hmotnost přístroje bez baterie 3,2 kg.

K vyšetření vlivu magnetického pole, je zapotřebí vytvořit
dostatečně homogenní pole,jehož intenzitu lze s dobrou přesností vypočítat. K tomuto účelu se používají Helmholtzovy
cívky, pro jejichž intenzitu ve středu cívky s poloměrem r lm],
proudem / [A I a počtem závitů jedné cívky N podle [2] platí

IIHI! =

Magnetické zkoušky byly provedeny pro tři gravimetry LCR:
• LCR Gl37 (NIMA,I) 000,2) u.s.A.) je vybaven elektrostatickou zpětnou vazbou MVR [4J. Výstupní signál ze
zpětné vazby byl registrován na počítači.
• LCR G 176 (NIMA, DoO, U.s.A.) není vybaven žádným
doplňkovým čtecím zařízením. Čtení se zjišťovalo odečtením indikátoru v okuláru přístroje.
• LCR G I068 je vybaven elekronickým odečtením kapacitního indexu přístroje (CPI) a odečtení se prováděla s jeho
využitím.
Naměřené hodnoty čtení gravimetrů byly převedeny na
jednotky [.uGal] (I .uGal = I . I O ~ m s 2) a následně redukovány o
• slapové variace, jejichž parametry byly odvozeny z měření
slapových gravimetrů na GO Pecný [I],
• účinek anomálních vzdušných hmot (redukce na standardní
atmosféru) koeficientem 0,3 .uGallhPa.

5.1

Vliv horizontální
indukce

složky

magnetické

Umístěním osy Helmholtzovy
cívky do vodorovné polohy
byl vytvořen v horizontální rovině vektor magnetické indukce s normou By [.uT].
Otáčením cívky kolem svislice byl měněn azimut vektoru
magnetické indukce OJ [O] v horizontální rovině. Nulový azimut byl definován směrem vahadla měřicího systému.

1,6 N / [A m-I],

n5
Směr vytvořeného vektoru magnetické intenzity H je rovnoběžný s osou cívky.
Souvislost mezi magnetickou intenzitou H a indukcí 8 je
ve vzduchu dána vztahem

kde J1;) = 4n10-7 [H m-l] je magnetická konstanta neboli permeabilita vakua. Jednotkou magnetické indukce je I T (Tesla).
Magnetické zkoušky byly provedeny pomocí Helmholtzovy cívky s r = 0,611 ma N = 56 (viz obr. 3). Pro normu
vektoru magnetické indukce touto cívkou vytvořeného tedy
platí

vektoru

') Nationa! lmagery Mapping
') Departrnent ať Deťense.

Agency.
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Tab. 1 Vliv horizontální složky vektoru magnetické indukce
na záznam gravimetrů
-

IoLtlJ-

Bx[.uT]

27
52
52
52

Vx[.uGal/JlT]
0,587
0,533
0,186
0,052

± 0,007
± 0,006
± 0,025
± 0,006

Ip [0]
233,2 ± 0,6
233,1 ± 0,6
59,4 ± 2,1
351,6 ± 0,6

11fU'
.U I

!
•

I

Bx='Z7J,lT
(1J

Gravimetr
LCRGl37
LCRGl37
LCRG176
LCRGl068

~x=52

=135"

J,lT

Cm =135"

-60
18:20

Vliv magnetického pole byl zjišťován při velikostech magnetické indukce Bx '" 27 J1T (pouze pro LCR G137) a Bx '" 52
J1T v azimutech 0°,45°,90°, 135°, 180°,225°,270° a 315°.
Postup měření a záznam gravimetru LCR G 137 je zřetelný
pro azimuty 135° a 315° z obr. 4.
Vzájemný vztah mezi změnou záznamu gravimetru ,1L
[j1Gal]a uměle vyvolaným magnetickým polem byl vyjádřen
rovnicí

kde

[0] je azimut vektoru magnetické indukce, VX
amplituda a qJ [0] počáteční fáze vlivu horizontální složky magnetického pole na záznam gravimetru.
Vzhledem k nadbytečnému počtu měření byl výpočet neznámých z rovnice (4) určen vyrovnáním (tab. 1). Střední
chyby u neznámých parametrů zahrnují chyby v odečtení
záznamu gravimetrů, v určení velikosti elektrického proudu
i orientaci cívky. Vnější přesnost výsledků je nižší (asi 5 %)
v důsledku možných systematických chyb v určení vektoru
magnetické indukce.
Měřením určené hodnoty ,1L/Bx spolu s vyrovnávací
funkcí jsou zobrazeny na obr. 5.
ID

[j1GaVJ1T]

5.2 Vliv vertikální
indukce

složky

vektoru

magnetické

Přemístěním Helmholtzovy cívky do polohy, ve které je osa
cívky svislá, byl vytvořen vektor magnetické indukce v rovině vertikální. Normu tohoto vektoru označíme Bz [j1T].
Vliv vertikální složky magnetické indukce byl zjišťován
při magnetickém poli Bz '" 27 J1T a Bz '" 52 J1T. Směry vektoru B zdola nahoru byl označen kladnými hodnotami a obrácený směr zápornýmí hodnotami (viz obr. 6).
Vztah mezi změnou čtení gravimetru,1L [j1Gal] a umělým
magnetickým polem byl vyjádřen regresní přimkou s regresním koeficientem Vz [J1GaVJ1T]

U gravimetru LCR G176 byly zjištěny změny záznamu
pod hranicí přesnosti odečtení gravimetru (2 J1Gal).
Vyrovnané hodnoty koeficientů regrese Vzjsou sestaveny
v tab. 2. Přesnost koeficientu regrese byla odhadnuta z přesnosti čtení gravimetru.

Velké rozdíly ve výsledcích vlivu magnetického pole na gravimetry (od 0,02 do 0,59 J1GaVJ1T) jsou v souladu s výsledky
(od 0,01 do 0,2 J1GaVJ1T) uvedenými v [5]. Rozdílné magnetické vlastnosti gravimetrů jsou zřejmě způsobeny kvalitativně odlišným stavem magnetického stínění u každého přístroje.
Významné hodnoty vlivu magnetického pole na záznam
gravimetru byly zjištěny u LCR G 137, který je používán kregistraci zemských slapů. Přesnost slapových měření tímto
gravimetrem lze charakterizovat střední chybou hodinové ordináty, která je asi 0,07 J1Gal. Variace magnetického pole
Země v čase na stejném bodě dosahují běžně hodnot menších než 0,05 J1T (ovšem s frekvencemi podobnými slapovým vlnám). Tyto variace způsobí poruchu záznamu gravimetru menší než 0,03 J1Gal a tudíž nebudou ovlivňovat
výsledky slapových měření s LCR G137. Při geomagnetických bouřích ale dochází k poruchám až 1 J1T [8] a k viditelnému ovlivnění záznamu gravimetru tedy dojde už při geomagnetických poruchách o velikosti 0,2 J1T. Výsledky
slapových pozorování by mohly být geomagnetickými poruchami zatíženy v případě, pokud by měly frekvence slapových vln. Vzhledem k dlouhodobým slapovým pozorováním
a četnosti geomagnetických bouří bude jejich vliv nepatrný.
Z výsledků LCR G 137 je také patrný významný rozdíl
mezi hodnotami Vx a Vz získanými v závislosti na velikosti
umělého magnetického pole. Vliv magnetického pole je pro
211 '" 52 J1T. Příčina to111 '" 27 J1T o 9 % vyšší nežli pro
hoto rozdílu je velmi pravděpodobně způsobena vadou stí-

IIB

IIB
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Tab. 2 Vliv vertikální složky vektoru magnetické
záznam gravimetrů
Gravimetr
LCRG137
LCR Gl37
LCR Gl76
LCR GI068

indukce na

BzLuTJ

Vz(pG alfpT]

27
52
27,52
27,52

0,545 ± 0,008
0,507 ± 0,004
< 0,02
0,043 ± 0,004

nícího krytu vlastního gravimetru. Materiál krytu (permalloy) se vyznačuje po vyžíhání vysokou permeabilitou.
Po
mechanickém namáhání se však hysterezní smyčka materiálu rozšiřuje a výrazně klesá permeabilita zejména při slabých polích. Kryt proto relativně lépe stíní pole silnější.
Další nesrovnalost, která se vyskytovala během magnetických zkoušek gravimetru LCR G 137 je neustálená hodnota
záznamu p-ři nulové magnetické indukci v Helmholtzovich
cívkách
= O .uT). Hodnoty záznamu gravimetru při
= O .uT by díky chodu gravimetru měly ležet na přímce (při
několikahodinovém
měření je lineární chod možné předpokládat). Z obr. 4 je ovšem vidět, že změny magnetické indukce v cívce vyvolaly skokové změny výstupního signálu
při
signálu po odez111 = O .uT. Pokud by změna výstupního
nění pole sledovala polaritou změnu signálu vyvolanou polem, byl by jev snadno vysvětlitelný zbytkovým polem vlastního krytu. Opačné znaménko změny svědčí o tom, že vlastní
zmagnetování krytu je nepodstatné a roli zřejmě hraje změna
pracovního bodu krytu, která vyvolává změnu jeho permeability a tím i změnu stínícího účinku pro zemské magnetické
pole. Pro jednoznačné zdůvodnění jevu by bylo třeba provést
měření magnetického pole uvnitř gravimetru.
Vliv změny horizontální
složky magnetické indukce je
možné odstranit měřením ve dvou polohách gravimetru s azimuty lišícími se o 1800•
Celkovou eliminaci vlivu změn magnetického pole na záznam gravimetrů by bylo možné uskutečnit použitím vnějšího
stínícího krytu gravimetru.

(IIBII

(IIBII

Experiment na možnost eliminace vlivu změn magnetického
pole na záznam gravimetru LCR G 137 byl proveden na
Elektrotechnické
fakultě ČVUT. Ke stínění gravimetru byl
použit na jednom konci uzavřený permalloyový
válec (viz
obr. 7), vyrobený z materiálu PY 76 (permalloy 76 % Ni, 34
% Fe). Průměr stínícího krytu je 250 mm délka 600 mm,
tloušťka stěny 1 mm. Umělé magnetické pole bylo generováno Helmholtzovou
cívkou.
Vzhledem k tomu, že gravimetr nemohl být umístěn do
středu cívky, byly hodnoty magnetické indukce měřeny magnetometrem.
Záznam gravimetru před a po jeho umístění do stínícího
válce při různých hodnotách vertikální složky vektoru magnetické indukce je na obr. 8 a 9. Experiment byl proveden
také pro horizontální složku.
Umístěním gravimetru do stínícího válce bylo dosaženo
30-ti násobného
snížení vlivu magnetického pole na záznam gravimetru. Určené charakteristiky
vlivu horizontální
a vertikální složky vektoru magnetické indukce poklesly na
hodnoty Vx, Vz'" 0,02 .uGal/.uT.

IIB

(I
B [~Tl

V gravimetrické laboratoři na GO Pecný jsou stabilizovány
čtyři nezávislé měřické pilíře. Největší, o rozměrech I x 3 m,
je místem absolutních měření tíhového zrychlení na observatoři. Další tři pilíře sloužíjednakjako
zajišťovací body absolutního bodu a jednak jako místa sloužící k testování gravimetrů. Z důvodu významnosti
těchto bodů a celé řadě
tíhových měření prováděných v této místnosti bylo v květnu
roku 2003 provedeno měření magnetického pole v gravimetrické laboratoři GO Pecný. Použito bylo tříosého magnetometru s digitálním výstupem [9], který byl vyvinut na Elektrotechnické fakultě ČVUT (viz obr. 10). Magnetometr je
možné použít v rozsahu ± 200 .uT s rozlišením 10 nT a záznamem dat s frekvencí až 200 Hz.
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V místnosti o ploše 23 m2 byly zaměřeny složky vektoru
magnetické indukce ve třech navzájem kolmých osách pro
celkem 34 míst měření (viz obr. 11) ve výšce 0,37 m nad podlahou. Osa Z magnetometru byla orientována pomocí libel
do svislice. Osy X a Y tedy ležely v horizontální rovině a jejich orientace byla realizována rovnoběžkami ke zdem místnosti. Přesnost v nasměrování magnetometru byla asi 2°. Odpovídající přesnost jednotlivých složek magnetického pole je
tedy asi 1 /lT.
Z naměřených výsledků tří složek vektoru magnetické indukce X, Y, Z [/lT] byly dále vypočteny:
• velikost totálního vektoru magnetické indukce

Význam měřených i vypočtených složek je patrný z obr.
11. Chyba v orientaci magnetometru vzhledem ke zvolené
souřadnicové soustavě nebude mít vliv na velikost hodnoty F.
Charakteristiky magnetického pole F, H, Z a D jsou pomocí izolinií znázorněny na obr. 12, 13, 14 a 15. Z výsledků
je patrné, že změny vektoru magnetické indukce v měřené
místnosti dosahují hodnot až 16 /lT, což při citlivosti gravimetru LCR G 137 0,59 /lGall /lT může způsobit systematickou chybu záznamu až 10 /lGal. Tato chyba je desetinásobně
větší než dosažitelná náhodná složka střední chyby tíhových
měření v mikrogravimetrii.
Speciální prací v mikrogravimetrii je měření vertikálního
průběhu tíhového zrychlení nad zvoleným bodem. Této informace je využíváno například pro přepočet hodnoty tíhového zrychlení z měření absolutními gravimetry vztažené
k přesně definované výšce nad měřeným bodem (0,3 m až
1,3 m, dle typu gravimetru) na povrch pilíře. Vzhledem
k přesnosti absolutních gravimetrů (z 1 /lGal) je nutné vertikální průběh tíhového zrychlení měřený relativními gravimetry určovat alespoň se stejnou přesností. Z tohoto důvodu
byl pomocí tříosého magnetometru změřen také vertikální
průběh vektoru magnetické indukce nad absolutním tíhovým
bodem [10] v pěti výškových úrovních. Výsledek je patrný
z obr. 16 pro totální vektor magnetické indukce F ajeho vertikální složku Z. Změny magnetické indukce jsou 2/lT.

Obr. II Místa měření vektoru magnetické indukce,,·" v gravimetrické laboratoři (23 m2) a zvolená souřadnicová soustava
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Obr. /2 Průběh velikosti totálního vektoru magnetické indukce
F [pT] v gravimetrické
laboratoři na CO Pecny

OIJl: 14 Průběh horizontální složky vektoru magnetické redukce
H [pT] v gravimetrické
laboratoři na CO Pecnv

OIJl: /3 Pnlb('h vertikální složi •.}' vektoru magnetické indukce
Z f pT] v f?ravimetrické laboratoři na CO Pecnv

01)/: 15 Prúběh směru vektoru magnetické indukce \' !lOrizontální
rovini' D fOf v gravimetrické
laboratoři na CO Pecm'
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Lektorova I:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.,
PřF UK v Praze

Obr. 16 Průběh magnetického pole nad absolutním bodem na GO
Pecný

Diplomová práce, která se bohužel
neobhajovala
Provedené magnetické zkoušky gravimetrů LCR prokázaly
značkou rozdílnost magnetických vlastností jednotlivých
gravimetrů. Vypočtené hodnoty citlivostí na magnetická pole
jsou v rozmezí od 0,02 do 0,59 J1GallJ1Ta potvrzují význam
magnetických zkoušek gravimetrů.
V gravimetrické laboratoři na GO Pecný byly zjištěny měřením pomocí tříosého magnetometru změny magnetického
pole až 16 J1T.
Z naměřených výsledků lze uzuzovat, že tíhová měření
v budovách, kde dochází ke značným změnám vektorů magnetické indukce, mohou být při výrazné citlivosti gravimetru
na magnetické pole zatíženy chybami až 10 J1Gal.
Potřebnou informací při přesné mikrogravimetrii (např.
měření vertikálních gradientů) by měla být nejenom magnetická citlivost použitého gravimetru, ale také změny magnetického pole v okolí měřeného bodu.
Dodatečným vnějším magnetickým stíněním gravimetru
lze napravit jeho případné nepříznivé magnetické vlastnosti.
Poděkování. Tato práce byla uskutečněna v rámci projektu
,,Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu"
- projekt LNooA005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Gravimetry LCR G 137 a LCR G 176jsou dlouhodobězapůjčenyodNIMA,DoD,
U.S.A. ÚčastČVUTFEL
byla částečně podpořena projektem MSM 212300016. Všem
děkujeme za podporu.
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V březnu 2003 byla na katedře vyšší geodézie zeměměřického směru
Fakulty stavební (FSv) ČVUT v Praze předložena diplomová práce
mezi geodety poněkud neobvyklého zaměření a obsahu: "Výpočet
poloh Slunce a Měsíce pro studium polarizace bílé koróny". Zpracovala ji absolventka zeměměřického studia Ing. Eva Trachtová.
Na jaře roku 2001 přišel za druhý!O z autorů přispěvku Dr. Pavel
Kotrč z Astronomického ústavu (AsU) Akademie věd (AV) ČR s dotazem, zda by byl ochoten vést diplomovou práci studentky geodetického směru FSv ČVUT, která se však zajímá i o astronomii v rámci
kroužku astronomů-amatérů na hvě~dárně ve Vlašimi. Téma práce
přisluší do slunečního oddělení AsU, značná část se však zabývá
astrometrií a ta má blízko ke geodetické astronomii. Velmi rád jsem
jeho nabídku přijal s tím, že Dr. Kotrč bude konsultantem otázek
,,ryze slunečních".
čas se tedy u mne objevila milá dívka a začali
jsme se věnovat tématu diplomové práce. Při zpracování se vyskytla
řada úskalí (viz níže), při jejichž překonávání Eva projevovala značnou samostatnost. Diplomová práce byla zpracována a odevzdána
v předstihu (recenze se ujal první z autorů); Eva se totiž v posledním semestru chtěla zúčastnit odborné stáže v Rusku. Její cesta na
Kamčatku se však pro ni stala osudnou a již se z ní více nevrátila ...
Na návrh proděkana oboru geodézie a kartografie doc. Krpaty byl
Evě Trachtové udělen děkanem fakulty prof. Bittnarem titul zeměměřický inženýr in memorian.
Jelikož se domníváme, že odevzdaná, a bohužel neobhájená, diplomová práce stojí za zaznamenání, věnujeme jí následující řádky.
Název diplomové práce (dále jen ,,DP") "Výpočet poloh Slunce
a Měsíce pro studium polarizace bílé koróny" (viz níže) naznačuje jen část problémů, při jejichž řešení se uplatnila řada poznatků
z oboru geodézie a mimo něj. Slo o zpracování fotografických pozorování úplného zatmění Slunce dne 21. června 2001, konaných
u města Sumbe v Angole (cp = -11 °17'29", A.E = 13°55'50"-v DP určená poloha pozorovacího místa). Výpravu za zatměním pořádala
hvězdárna Vlašim a, autorka se jí patrně nezúčastnila (v DP nejsou
účastníci uvedeni). Uplné zatmění v tom místě trvalo 4:33 minut a za
tu dobu bylo pořízeno 9 sérií snímků (s různými expozicemi) sluneční koróny, vždy po třech, při různé orientaci polarizačního filtru
(natáčeného po 60°) na objektivu dalekohledu 80/1200 mm. Bílá koróna se fotografovala připojeným aparátem Pentacon Six bez objektivu. ("Bílá koróna", viditelná při zatmění Slunce, vzniká rozptylem slunečního světla na volných elektronech a jeho odrazem na
prachových částicích zodiakálního světla.)
Úkolem diplomantky bylo (dle zadání) "provést výpočty poloh
těchto těles (tj. Slunce a Měsíce) a jejich aplikace podle požadavků
Slunečního oddělení AsÚ AV ČR" - z čehož se vyklubalo určení polarizace (jejího směru a intenzity) velkého množství bodů koróny.

za
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Ta se určuje na základě fotometrického vyhodnocení zmíněných trojic kalibrovaných snímků a je žádoucí, aby určované body byly co
nejpřesněji polohově vázány na Carringtonovu síť slunečních souřadnic; Slunce je ovšem při zatmění skryto za Měsícem.
Z tohoto náznaku je patmá složitost úlohy, což se komplikovalo
ještě tím, že expedice byla připravena se stupněm improvizace poněkud převyšujícím obvyklý pro podobné výpravy. Tak na místě bylo
nutné zakopat jednu nohu stativu, aby polární osa paralaktické montáže dalekohledu byla přibližně správně orientována (což vedlo k potížím při sledování Slunce). Nebyla předem vyzkoušena kalibrace
pro zjištění senzitometrické křivky, patrně ani metodika časového
záznamu na diktafon, byly potíže s orientací fotoaparátu, nebyly
známy metrické parametry optického systému apod., jak je v DP
uvedeno. Diplomantka projevila důmysl při celkovém řešení úlohy
i při překonávání podobných komplikací a také zdravou kritičnost
při hodnocení kvality výsledků. Zmíníme se nyní o nejzajímavějších
a pro nás neběžných postupech užitých v DP. Nebudeme si přitom
všímat jednotlivých formulačních neobratností, jaké se v diplomových pracích občas vyskytují, ani věcně diskutabilních míst, pocházejících převážně z materiálů experimentu, jak bychom činili, kdyby
šlo o posudek pro obhajobu DP.
Všechny snímky byly po vyvolání skenovány přístrojem MicrotekArtixScan™25oo s rozlišením 2500 dpi a s 16 bitovou šedou škálou; veškeré další zpracování se dělo v poli takto získaných pixelů.
Jádrem problému polohového navázání měřených dat na sluneční
souřadnicovou soustavu je určení skrytého středu slunečmllo ob·
razu v tomto poli pixelů. Problém vyřešila E. Trachtová protínáním
z dvojice délek, a to vzdálenosti od velké protuberance, zjištěné na
snímcích, a vzdálenosti od středu obrazu Měsíce, určeného skenováním několika profilů (v blízkosti středu a v kolmých směrech).
První vzdálenost získala ze snímku protuberance, pořízeného přibližně v čase zatmění na Pic du Midi a dostupného na webu, druhou
výpočtem ze souřadnic obou těles. Obě vzdálenosti byly převedeny
do měřítka snímků a úloha řešena pro každý z nich. Pro orientaci osy
Carringtonova systému souřadnic byla rovněž využita zmíněná protuberance a snímek z Pic du Midi, který kromě vyznačeného středu
Slunce obsahuje i stupnici pozičních úhlů. Tato orientace snímků je
důležitá pro vzájemné vlícování trojice snímků (s různýmí polohami
polarizačního filtru), neboť až z jejich kombinace lze vypočítat hledané údaje o polarizaci koróny. To je v DP provedeno a výsledky
uloženy v podobě rozsáhlých souborů na připojeném CD-R disku.
V DP nechybí ani odvození polohy pozorovacího místa (z cizích
družicových určení a lokalizačního náčrtku, s využitím azimutu
Slunce), určování prvků vnitřní orientace (ze snímků Plejád), odvození senzitometrických křivek fotografického materiálu a samozřejmě převzatý výklad o sluneční koróně a o jejím zkoumání, i různé
transformační vzorce a postupy z astrometrie a kosmické geodézie.
Poslední kapitolu před závěrem tvoří rozbory přesnosti podle jednotlivých složek měření a výpočtů (mj. směrodatná odchylka polohy
středu Slunce je udána hodnotou 5,3 pixelu"" 0,052 mm ""9,3"). Závěr DP doporučuje lepší přípravu podobných expedic, zejména pokud jde o metrické vlastnosti použité fotografické sestavy, mj. proto,
aby se nemuselo pro orientaci snímků spoléhat na v podstatě náhodný výskyt protuberancí. Je tu i návrh na zlepšení záznamu času.
Eva Trachtová svou diplomovou prací ukázala, že absolventi zeměměřického studia jsou schopni řešit i složité úlohy, vzdálené tradičním představám o náplni činnosti geodetů. Bohužel, ona sama to
již neuplatní. A jen výsledky této její práce snad přispějí k dalšímu
poznání naší hvězdy.

Ing. Georgij Karský, CSC.,
Praha,
Prof Ing. Jan Kostelecký, DrSc.,
FSv CVUT v Praze

DlVIS, K.: Příspěvek ke geodynamice Českého masivutÍhová měření 1967-1999
HORŇANSKÝ,

1.: Dokážeme zamedziť drobenie pozem-

kov?

StMA, J.: Analýza úrovně zeměměřických služeb evropských zemí na základě národních správ prezentovaných na CERCO a Eurographics (1. čast)

Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc.,
osmdesátiletý
I. září 2003 se dožil 80 let Prof. Ing. Miloš Píck, DrSc., významný
světový a ,český geodet a geofyzik, dřívější ředitel Geofyzického
ústavu (GU) ČSAV (1960-1970). Narodil se v Luži, ve východních
Čechách. V letech 1934--42 studoval na reálném gymnáziu v PrazeSmíchově. V roce 1950 ukončil studium zeměměřického inženýrství
na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze a nastoupil do GÚ.
V letech 1951-1953 vedl oddělení matematické kartografie Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. Poté pracoval v gravimetrickém oddělení GÚ. V roce 1959 obhájil kandidátskou disertační
práci na téma ,,Převod Čs. trigonometrické sítě na elipsoid Krasovského" a v roce 1963 získal hodnost doktora věd po obhajobě disertace "Teorie tíhového pole". Zastával významné funkce - místopředseda Vědeckého kolegia astronomie, geofyziky, geodézie
a meteorologie ČSAV, předseda Československého národního komitétu geodetického a geofyzikálního, předseda komise pro obhajoby kandidátských a doktorských disertačních prací v oborech geodézie a geofyziky a člen mezinárodních vědeckých organizací. Jeho
práce v CSAV byla oceněna udělením Medaile za vědu a výzkum.
Je autorem cca 200 původních vědeckých pojednání. Zvláště vysoce
jsou mezinárodně ceněny jeho práce v oboru fyzikální geodézie,
které významnou měrou přispěly k dobrému jménu, kterému se česká
geodézie ve světě těší (spoluautor monografie Theory of the Earth
Gravity Field, monografie The geoid and tectonic forces aj.). Jeho
jméno jako světového vědce je uvedeno v publikaci "Marquis Who
is Who in the World" a v "International Biographical Centre Cambridge Who is Who of Intelectuals". Je i vynikajícím pedagogem jmenován profesorem byl v r. 1994 na základě inaugurační přednášky ,,Problémy moderní geodézie"; zpracoval rovněž 7 vysokoškolských skript. Je členem redakční rady časopisu Studia geophysica et geodaetica, členem speciální studijní skupiny Testing Areas
a vedoucí podskupiny Testing Areas Artifficial Models v rámci Mezinárodní geodetické asociace.
U příležitosti životního jubilea byla prof. M. Pickovi udělenaAkademií věd České republiky Machova medaile za vědecký přínos
k rozvoji fyzikálních věd.
Do dalších let přejeme prof. Ing. Milošovi Pickovi, DrSc., mnoho
zdraví, hodně profesionálních úspěchů a osobní spokojenosti.

Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc.,
šedesátníkem
29. září 2003 se dožil 60 let Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc., vedoucí katedry speciální geodézie Fakulty stavební FSv ČVUT
v Praze. Narodil se v Praze. Roku 1961 maturoval na Střední průmyslové škole zeměměřické, roku 1966 ukončil s vyznamenáním
studia na oboru geodézie a fotograrnmetrie FSv ČVYT. Po absolvováni nastoupil ke středisku inženýrské geodézie Ustavu geodézie
a kartografie, Praha. Po dobu presenční vojenské služby byl geometrem ve Vojenském újezdním úřadě v Karlových Varech. Po návratu do civilu zastával funkci odpovědného geodeta investora na
výstavbě televizního komplexu na Kavčích horách. Od září 1973 byl
přeřazen ke středisku Metro, v prosinci téhož roku nastoupil na katedru speciální geodézie FSv ČVUT. V roce 1982 obhájil kandidátskou disertační práci "Netradiční vytyčovací sítě". Pracuje v oboru
inženýrské geodézie, vede přednášky tohoto zaměření. Je spoluautorem několika skript inženýrské a stavební geodézie, publikuje na
stránkách odborného tisku i na konferencích. Od roku 1977 byl vědeckým tajemníkem odborné skupiny 1701 - inženýrská geodézie
Qři Českém výboru tehdejší Společnosti geodézie a kartografie
CSVTS, od roku 1988 je jejím předsedou, dnes v rámci Českého
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svazu geodetů a kartografů (ČSGK). V této funkci působil jako člen
a předseda přípravných výborů či tematických komisí řady konferencí a seminářů a zasloužil se o dobrou úroveň tohoto oboru. Roku
1998 byl zvolen členem Rady ČSGK. Funkci vedoucího katedry zastává (po krátkém působení jako zástupce vedoucího) od roku 1990.
Známá je jeho opakovaná spolupráce (spolu s doc. Ing. Mojmírem
Švecem, CSc.) na archeologických nalezištích poblíž Kábiry s Egyptologickým ústavem Univerzity Karlovy v Praze. Habilitoval se
v květnu 2003 prací ,,Prostorové účelové sítě pro výstavbu". Je členem komisí státních závěrečných zkoušek na ČVUT v Praze, VUT
v Brně a TU-VŠB v Ostravě.
Jeho spolupracovníkům, studentům i kolegům je znám jeho citlivý, fundovaný, klidný a lidský přístup a porozumění ke všem záležitostem denního života. Jubilantovi přejeme do dalších let hodně
osobní i pracovní pohody.

Dne 14. června 2003, v nedožitých 89-ti letech opustil tento svět významný triangulátor a dlouholetý pracovník VÚGTK, Ing. Jiří Adámek, CSc. Narodil se dne 22. června 1914 v Praze. Po absolvování
pražského vyšehradského gymnázia studoval zeměměřictví na Vysoké škole speciálních nauk v Praze, zakončené II. státní zkouškou
11. března 1939. Zkoušku konal během vojenské služby, která však
s ohledem na vznik Slovenského státu a následnou okupací českých
zemí nacisty 15. března 1939 záby skončila. V červenci roku 1939
nastoupil zaměstnání jako figurant v Triangulační kanceláři Minísterstva financí, kde postupně v různých funkcích pracoval při budování trigonometrické sítě v oblasti Velké Prahy a okolí, později v základní trigonometrické síti. V zimních měsících pracoval
v laboratorní zkušebně. V období 1946-1947 pracoval v nivelaci, od
jara 1948 pak tři roky v geodetické astronomii. V roce 1953 pracoval ve Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu (SZKU), kde
zastával funkci vedoucího výzkumného a dokumentačního odboru.
Úzce spolupracoval s významným českým triangulátorem a teoretikem Ing. Dr. Karlem Kučerou, CSc. Po vzniku Ustřední správy geodézie a kartografie (ÚSGK) a vytvoření VÚGTK přešel Ing. Adámek, CSc., do této výzkumné složky resortu.
Ve VÚGTK převzal Ing. Adámek, CSc., vedení výzkumné skupiny přístrojové. V počátečních etapách vývoje VÚGTK byli
v tomto útvaru sou středěni také všichni technici ústavu. Pokračování
jeho dřívější práce spočívalo zejména v úzké orientaci na problematiku geodetických přístrojů. Podrobně analyzoval a popsal vlastnosti (tehdy) nového teodolitu Zeiss Theo 010 a spolu se svým asistentem se věnoval zkouškám optických dálkoměrů i nivelačních
přístrojů s libelou i kompensátorem. V intencích přání Dr. Wittingera a Dr. Lukeše, z tehdejšího Geodetického a topografického
ústavu, vytvořit kolem trigonometrického bodu Pecný komplexní geodetickou laboratoř, navrhl a se svými spolupracovníky vybudoval
krátkou délkovou (i výškovou) základnu, kterou lze dodnes nalézt
vlevo od hlavního vjezdu do observatoře. Tato základna je spojena
polygonem s mikrosítí observatoře Skalka, kde většina pilím je rovněž zachována. O něco později byla tato mikrosíť napojena na fotogrammetrické bodové pole na severním svahu výšiny Skalka. Mikrosíť měla sloužit ke kalibraci teodolitů a dálkoměrů, avšak postupné
zavedení elektronických dálkoměrů, a také proto, že oblast observatoře Skalka patřila mezi utajované objekty (cca 1975-1989), nebyla
mikrosíť využívána.
Ve své funkci vybudoval rovněž (ve VÚGTK chybějící) zkušební
laboratoř ve sklepě domu v Kamenické ulici v Praze, vybavenou pilili pro zkoušky teodolitů. K útvaru patřila i mechanická dílna v Bořivojově ulici na Žižkově, kde mimo různé pomůcky pro potřebu výzkumu byl konstruován podle návrhu Ing. Adámka, CSc.,
i jednomikroskopový komparátor délkových měřidel do 3 m. Komparátor byl původně umístěn v laboratoři v Kamenické ulici a stal

se tak základem dnešní měrové služby, kterou je VÚGTK yověřen.
Dnes je tento komparátor postaven v měrové laboratoři VUGTK ve
Zdibech. Zájem Ing. Adámka, CSc. o délková měření se projevil také
při návrhu metody určování délek, rozdělených na krátké úseky (24
m) a měřených základnovou latí (Ba-La) a úhlovým měřením v tzv.
laboratorních jednotkách. Tato metoda je dodnes užívána pro určování délek, vyžadujících přesnost lepší, než jakou by poskytly elektronické dálkoměry. Ing. Adámek, CSc. hýřil i dalšími, možná drobnějšími nápady, uvedenými ve výzkumných zprávách a dalších
odborných publikacích. Vedle toho se věnoval i svému koníčku,
malbě. Tento umělecký sklon ho vedl dokonce i k tomu, že z jeho
popudu mechanici Staněk a Bergr absolvovali Uměleckoprůmyslovou školu, aby brl zaručen estetický vzhled (dnes to nazýváme design) výrobků VUGTK.
Ve funkci vedoucího přístrojového útvaru pracoval do r. 1965, kdy
v rámci reorganizace byla jeho práce rozšířena na celý obor užité
(inženýrské) geodézie a mapování ve velkých měřítkách. Později,
v rámci výzkumného týmu 25, vedl po metodické stránce Oborové
kontrolní měrové středisko. Výsledky jeho práce jsou dokumentovány řadou výzkumných zpráv VÚGTK i pojednání v odborných časopisech.
Do důchodu odešel Ing. Adámek, CSc., v roce 1974 a věnoval se
více svým zálibám než dalšímu styku s VÚGTK. V poslední době
se svými kolegy scházíval v budově bývalých staroměstských mlýnů
(Novotného lávka). Ing. Adámek, CSc., se zasloužilo rozvoj naší
vědy a praxe v oboru triangulace a metrologie. V době GPS, totálních stanic a dalších moderních přístrojů se ocitají možná jeho práce
mimo okruh zájmů mladých geodetů. Nicméně jeho preciznost při
studiu vlastnosti geodetických přístrojů a jejich využívání by měla
nahradit současnou přílišnou důvěru našich odborníků v tovární charakteristiky užívaných přístrojů. S Ing. Adámkem, CSc., odcházi
další z řady klasických geodetů, kteří budovali naše geodetické základy. Po jeho někdy strastiplné, avšak plodné životní pouti mu přejme pokojné odpočinutí.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁRA
(júl, august, september)
Výročie 55 rokov:
3. júna 2003 - Ing. Juraj. Kočan, riaditef Správy katastra Bratislava II
Katastrálneho Úfadu (KU) v Bratislave. Rodák z Levíc. Po skončení
odboru geodézia a kartografia (GaK) na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku 1971
nastúpil do závodu Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava, od 1. 1.
1973 Geodézia, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p. a od 1. 5. 1992 a. s.) Bratislava. Najsk6r vykonával práce na technickej mape mesta Bratislavy a od roku 1980 vyhotovoval geometrické plány, vykonával
práce evidencie nehnutefností (EN) a reambulačné práce. Od roku
1983 ako vedúci oddielu EN a od roku 1988 ako vedúci prevádzky
notársko-technických prác zabezpečoval práce v EN, v oblasti účelových máp a pozemkových úprav. V rokoch 1987 až 1990 absolvoval postgraduálne štúdium G~K na SvF SVŠT. V roku 1994 na základe konkurzu nastúpil do KU v Bratislave do funkcie prednostu.
V roku 1995 bol na podnet tzv. "akčných patiek" odvolaný a prešiel
do Magistrátu hlavného (hl.) mesta (m.) SR Bratislavy do funkcie
vedúci oddelenia správy nehnutefného majetku hl. m., kde pOsobil
do 28. 2. 2003 a zaslúžil sa o založenie základnej bázy údajov (BÚ)
nehnutefného majetku hl. m., o komplexnú ochranu majetku hl. m.
v súdnych a správnych konaniach, o realizáciu štruktúry pracoviska
s prepojením geodetických, katastrálnych a právnych činnosti
a v rámci technických možností hl. m. o vedenie majetku v lokálnej
počítačovej BÚ. 1. 3. 2003 sa vrátil do KÚ v Bratislave do funkcie
odborný radca a v terajšej funkcii p6sobí od 1. 5. 2003. Má osobitnú
odbornú sp6sobilosť na Úfadné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností. Je publikačne činný a vyvíja
aj prednáškovú činnosť.
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Výročie 50 rokov:
17. júla 2003 - doc. RNDr. Eva Mičietová, PhD., vedúca Katedry
kartografie, geoinformatiky a dial'kového prieskumu Zeme (KKGaDPZ) Prirodovedeckej fakulty (PriF) Univerzity Komenského (UK)
v Bratislave. Narodila sa v Trnave. Po absolvovaní štúdia odboru geografia na PriF UK v roku 1976 nastúpila 1. 9. 1977 na internú ašpirantúru na Katedre fyzickej geografie PriF UK. 30. 11. 1977 získala titul RNDr. 1. 4. 1978 prešla na externú formu ašpirantúry
a nastúpila do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, Centra pre rádiolokačnú a kozmickú meteorológiu Malý Javorník. Tu v rámci širšieho projektu vypracovala programový systém
komplexného digitálneho modelu georeliéfu a súčasne pracovala na
kandidátskej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 1985. 1.4. 1989
prešla do Geografického ústavu SAV v Bratislave, kde do 30. 11.
1993 pracovala ako vedecká pracovníčka. 1. 12. 1993 na základe
konkurzu nastúpila na KKGaDPZ PriF UK. Za docentku pre odbor
kartografia a geoinformatika bola vymenovaná v roku 2001 na základe habilitačnej práce. Vedúcou KKGaDPZ PriF UKje od
1. 9. 2002. Je autorkou viacerých vedeckých a odborných prác a referátov. V rámci grantovej agentúry Vega získala a vyriešila dva grantové projekty. V rámci projektu PHARE pracovala na projekte "Technická asistencia" pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ako
zástupkyňa vedúceho projektu. Projekt bol v roku 2003 úspešne
skončený.
Výročie 55 rokov:
20. júla 2003 - doc. Ing. Ernest Bučko, PhD., prorektor Slovenskej
technickej univerzity (STU) v Bratislave pre správu majetku a študentské domovy a jedálne a pedagogický pracovník Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) STU. Rodák
z Čaky, okres Levice. Odbor geodézia a kartografia skončil na SvF
Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave v roku
1972 a nastúpil (19.6.) pedagogickú dráhu na KGZ SvF SVŠT (teraz STU) ako asistent, od roku 1975 odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1985. V rokoch 1985
až 1987 absolvoval špecializované štúdium pedagogiky pre vysoké
školy s obhajobou záverečnej práce. Za docenta pre odbor geodézia
bol vymenovaný v roku 1994 na základe habilitačnej práce na tému
"Globálny systém určovania polohy (GPS) v geodetickej praxi",
ktorú možno označiť ako prvú prácu v tejto oblasti na Slovensku.
Akademickú funkciu prodekana SvF pre sociálnu oblasť a rozvoj fakulty vykonával od 1. 2. 1994 do 31. 1. 2000 a akademickú funkciu
prorektora STU vykonáva od 1. 2. 2000. Prednáša predmety geodetické bodové polia, geodetické technológie GPS a geodetické a družicové technológie v geografických informačných systémoch. Je členom vedeckej rady STU a členom skúšobnej komisie Komory
geodetov a kartografovo V pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti sa zameral na mikroprocesorovú meraciu techniku a jej využitie v geodézii. Je spoluatorom 2 dočasných vysokoškolských učebnic a autorom 5 zlepšovacích návrhov. Dalej ako autor a spoluautor
p'ublikoval 36 vedeckých a odborných prác, z toho 10 v zahraničí.
Uspešne referoval na domácich a medzinárodných konferenciách
a sympóziach. Popri pedag~gickej činnosti sa aktívne zapája do riešenia výskumných úloh (VU). Bol zodpovedným riešitefom 2 grantových projektov a spoluriešitefom 15 VÚ. Má úspešnú spoluprácu
s geodetickou a geologickou praxou. Vykonáva konzultačnú činnosť
pre geodetické pracoviská inorezortných organizácií v oblasti testovania elektronických dial'komerov a budovania miestnych polohových sietí.
Výročie 60 rokov:
16. júla 2003 - Mgr. Ing. Mária Brodňanová, vedúca ekonomického odboru Katastrálneho ústavu v Žiline. Narodila sa v Spišskej
Novej Vsi. Po skončení zememeračského inžinierstva na Stavebnej
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1966
nastúpila do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline, kde pracovala
na úseku evidencie nehnutefností. Od 1. 1. 1968, ako pracovníčka
Oblastného ústavu geodézie v Bratislave, posobila vo funkcii vedúcej oddielu konštrukcie Strediska geodézie v Kysuckom Novom
Meste. Od 1. 7. 1973 do 31. 12. 1974 pracovala ako vedúca oddelenia pre zadávanie prác Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici (KSGK), pracovisko Ži1ina. 1. 1. 1975 prešla do Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989 š. p.) Ži1ina, kde na ekonomickom úseku
prešla viacerými funkciami až po ekonomickú námestníčku riaditefa. V roku 1982 popri zamestnaní skončila štúdium na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V dobe od 1. 1. 1991
do 31. 12. 1992 pracovala v KSGK, pracovisko Žilina ako vedúca

ekonomicko-správneho oddelenia. V tejto funkcii pokračovala, od
1. 1. 1993 do 23. 7. 1996, aj v Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici, pracovisko Žilina. V terajšej funkcii pOsobí od 24.7. 1996.

Výročí 65 let:
14. července 2003 - Ing. Bohumil Houška, rodák z Užhorodu
(Ukrajina), ředitel Katastrálního úřadu v Děčíně. Po ukončení studia na ČVUT v Praze v roce 1961 nastoupil na tehdejší Středisko
geodézie v Děčíně (SG) jako technik, později pracoval jako vedoucí
oddilu geometrických plánů a 1. 1. 1976 byl jmenován do funkce
vedoucího SG v Děčíně. Ve funkci ředitele Katastrálního úřadu
v Děčíně působil v období 1. 1. 1993 až 31. 1. 1999.
20. septembra 2003 - Ing. Ján Tomaškin, zástupca prednostu Katastrálneho úradu v Banskej (B.) Bystrici. Rodák z Pribeliec (okres
Vel'ký KrtíŠ). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1961 nastúpil do Ustavu geodézie a kartografie v Žiline (od
1. 1. 1968 Oblastný ústav geodézie v Bratislave), Stredisko geodézie (SG) v B. Bystrici. Tu začal pracovať v oblasti evidencie nehnutefností (EN). Pracoval ako vedúci rajónu a od 1. 10. 1970 ako vedúci SG. V roku 1973 prešiel do Geodézie, n. p., (od 1. 7. 1989
š. p.). Žilina, kde do 31. 12. 1985 vykonával funkciu vedúceho prevádzky EN. Neskor, od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990, posobil ako zástupca vedúceho prevádzky EN, vedúci útvaru riadenia výroby, špecialista EN a vedúci technológ. Ako uznávaný odborník vEN,
spolupracoval na tvorbe technických predpisov z tejto oblasti. Od
1. 1. 1991 do 31. 12. 1992 pracoval v Krajskej správe geodézie a kartografie v B. Bystrici ako vedúci odboru dohfadu a kontroly. Od
1. 1. 1993 do 23. 7. 1996 bol riaditefom odboru katastra Katastrálneho úradu v B. Bystrici. V dobe od 24.7.1996 do 31. 12.2001 vykonával funkciu vedúceho oddelenia riadenia a metodiky katastrálneho odboru Krajského úradu v B. Bystrici. V terajšej funkcii pOsobí
od 1. 1. 2002.

10. července 2003 - Ing. Jaromír Karnold, rodák z Plzně, dřívější
ředitel bývalé Geodetické a kartografické správy pro Středočeský
kraj a pro hl. m. Prahu v Praze. Po ukončení studia na Fakultě zeměměřické na Českém vysokém učení technickém v Praze v roce
1957 nastoupil do resortu bývalého Českého úřadu geodetického
a kartografického, kde prošel řadou funkcí, ve kterých vždy prokazoval vysokou odbornou úroveň a dobré organizační schopnosti.
V letech 1968, 1975 a 1978 pracoval v Kubánském institutu geodézie a kartografie ve funkci poradce vedoucího Kubánské geodetické služby a vedoucího čs. skupiny expertů. Zasloužil se o rozvoj
a zkvalitnění geodetických a kartografických prací v pražské aglomeraci.
19. července 2003 - Ing. Miroslav Simeček, dlouholetý pracovník
resortu, specialista v oblasti mapování. Je absolventem oboru geodézie na Střední průmyslové škole stavební v Brně (1955) a zeměměřického inženýrství na Českém vysokém učení technickém
v Praze (1965). V letech 1974-1981 zastával funkci vedoucího střediska geodézie v Opavě. Od roku 1981 byl technickým náměstkem
ředitele bývalého n. p. Geodézie Opava. Významná byla i jeho činnost v Československé vědeckotechnické společnosti. Za svou aktivitu byl oceněn resortními vyznamenáními.
19. srpna 2003 - Ing. Zikmund Ježowicz, dřívější ředitel Katastrálního úřadu a dřívější vedoucí Střediska geodézie v Karviné (od
roku 1975). Maturoval na gymnáziu v Orlové (1952), zeměměřictví
absolvoval na Vojenské akademii v Brně (1957) a postgraduální studium na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze (1975).
Před vstupem do resortu tehdejšího Českého úřadu geodetického
a kartografického pracoval jako odpovědný geodet u n. p. železámy
a drátovny v Bohumině. Za svou odbornou činnost byl opakovaně
oceněn.
21. srpna 2003 - Ing. Miloslav Vaňous, odborný asistent katedry
geodézie a pozemkových úprav Fakulty stavební CVUT v Praze. Po
absolvování Fakulty zeměměřické v r. 1957 pracoval v letech
1957-1959 v Agroprojektu Praha. V r. 1959 přešel na vysokou školu,
kde se zabýval otázkami ochrany půdního fondu. Z tohoto oboru jsou
jeho odborně práce. Jeho pedagogická činnost se vyznačuje pečlivostí a svědomitostí a citlivým přístupem k posluchačům a byla odměněna medailí ČVUT II. stupně (1994).
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23. septembra 2003 - Ing. Helena Sovanová. Narodila sa v Szegede
(Maďarská republika). Po skončení zememeračského inžinierstva na
Fakulte inžinierskeho stavitefstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1957 nastúpila do Geodetického ústavu v Bratislave, do oddielu fotogrametrie. Fotogrametrii venovala vačšinu
svojho pracovného obdobia. Po reorganizá~iách v rezorte geodézie
a kartografie pracovala v Bratislave, a to v Ustave geodézie a kartografie (1966 a 1967), v Inžinierskej geodézii, n. p. (1968 až 1972)
a od 1. 1. 1973 do roku 1991, t. j. do odchodu do dOchodku, v Geodézii, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.). V uvedených organizáciách vykonávala práce mapovanie, topografickú revíziu máp stredných mierok, určovanie vlicovacích bodov, meranie a vyhodnotenie stavitefských pamiatok metódou pozernnej fotogrametrie a vyhodnocovanie leteckých meračských snímok v rámci tvorby máp velkých
a stredných mierok. V rokoch 1983 až 1989 vykonávala funkciu vedúcej oddielu fotogrametrie. Od 1. 1. 1995 do 31. 12.2002 pracovala ako dOchodkyňa v oddelení fotogrametrie Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Tu ako samostatná geodetka sa
venovala fotogrametrickému vyhodnocovaniu tvorby digitálnych
máp strednej mierky.
Výročí 75 let:
21. srpna 2003 - Ing. Zdeněk Bervida, rodák z obce Chotoviny
(okres Tábor), dřívější zástupce vedoucího Střediska geodézie v Táboře. Po studiích na Českém vysokém učení technickém v Praze působil krátce v Českých Budějovicích v n. p. Geometra, odkud přešel v roce 1954 do resortu nynějšího Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního, kde působil až do svého předčasného odchodu do
důchodu v roce 1974. Jeho práce byla oceněna rezortním vyznamenáním.
19. záři 2003 - Ing. Václav Doležal, rodák z Bratislavy, v aktivní
službě zástupce vedoucího Střediska geodézie (SG) v Táboře. Po absolvování zeměměřického studia na Ceském vysokém učení technickém v Praze nastoupil do n. p. Geometra, později působil v resortu dřívějšího Českého úřadu geodetického a kartografického. Jako
zástupce vedoucího SG působil do března 1989. Poté odešel do důchodu a dosud vykonává měřické práce v soukromé sféře. Jeho veřejná činnost se týkala zejména práce v Československé vědeckotechnické společnosti a byla vždy vysoce hodnocena.
25. záři 2003 - Ing. Vladimír Typolt, dřívější vedoucí odděleni výpočetních prací odboru triangulace v Zeměměřickém úřadu v Praze.
Rodák z Nesuchyně (okres Rakovník). Vystudoval obor geodézie
a kartografie na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze
(1951). Do resortu nastoupil roku 1951, prošel různými odděleními
a funkcemi. Jako expert působil při geodetických měřeních v Albánii, Africe, Iráku a Sýrii. Jeho činnost vždy byla vysoce hodnocena,
jak po stránce odborné, tak i společenské. Do důchodu odešel v roce
1994, aktivně pracoval v odboru triangulace až do konce února 2003.
Výročie 80 rokov:
7. júla 2003 - Ing. Jozef Hagara, PhD. Rodák z Riečky (okres Banská Bystrica). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1947 nastúpil do Fotogrametrického ústavu pre
Slovensko v Bratislave. Fotogrametrii a Bratislave zostal verný dodnes. Nesk6r pOsobil v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodeticko~, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave, v Ustave geodézie a kartografie, v Inžinierskej geodézii, n. p. a od 1. 1. 1973 do 30. 4. 1988 v Geodézii, n. p.
(vedúci prevádzky fotogrametrie). V rokoch 1967 až 1969 absolvoval štúdium pre expertíznu činnosť v zahraničí, na Spoločenskovednej fakulte Univerzity 17. listopadu v Prahe. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1972. Má zásluhy na zavedení
metódy blokovej analytickej aerotriangulácie do praxe a na racionalizácii tvorby máp velkých a stredných mierok metódou fotogrametrie. Záslužná bola jeho činnosť aj v Komitéte pre fotogrametriu
a diafkový prieskum Zeme. Viac rokov p6sobil na Strednej priemyselnej škole stavebnej. Je nositefom vyznamenaní. Do d6chodku odišiel14. 10. 1987.
19. júla 2003 - Ing. Ján Sokoh'k. Narodil sa v Trenčíne. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1946 a nastúpil do
Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Trenčíne. V roku 1950
prichádza do Bratislavy. Pracoval v Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a karto-

grafickom ústave, v Správe geodézie a kartografie na Slovensku (vedúci oddelenia novej techniky), v Ústave geodézie a kartografie (vedúci prevádzky), v Inžinierskej geodézii, n. p. (technicko-výrobný
riaditef) aod 1. 1. 1973 do 31. 10. 1989, t.j. do odchodu dodOchodku,
výrobný námestník riaditefa Geodézie, n. p. (od 1. 7. 1989 š. p.). Má
zásluhu na realizácii úlohy dobudovania mapového fondu máp vefkých mierok na Slovensku a na vytvorení špecializovaných pracovísk pre aerotrianguláciu a mikrofilm. V rokoch 1968 a 1969 pOsobil ako expert Organizácie spojených národov v Sri Lanke (Cejlón).
Nemožno nespomenúť jeho aktivnu činnosť vo vedecko-technickej
spoločnosti. Je nositefom vyznamenaní.
23. júla 2003 - RNDr. Ing. Juraj Bolf, CSc. Rodák z Badína (okres
Banská Bystrica). Po skončení zememeračského inžinierstva na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva (FSZl) Slovenskej
vysokej školy technickej (SVST) v Bratislave v roku 1952 nastúpil
ako asistent na Katedru geodetických základov a mapovania FSZI
SVST. Tu spolupracoval na návrhu konštrukcie pasážníka, ktorý bol
v roku 1953 aj realizovaný. Po založení Slovenskej akadémie vied
(SAV) v roku 1953 prešiel do Ústavu teórie merania SAV (nesk6r
Ústav meraniaa meracej techniky a Ústav merania- ÚM), kde pOsobil až do odchodu do d6chodku v roku 1990. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1959 a v roku 1960 skončil
odbor fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave a získal titul RNDr. Bol spoluzakladatefom Laboratória
meracích pristrojov SAV a tvorcom vedného odboru ,,Meracia technika". Ako autor a spoluautor publikoval viac ako 100 vedeckých
a populámo-vedeckých prác a 3 odborné knihy. Vefmi cenné vedecké
úspechy dosiahol v oblasti biofyziky, čím sa stal známym odborníkom nielen doma ale aj v zahraničí. Pre geodéziu v oblasti merania
a meracej techniky vyvinul s kolektívmi pracovníkov úM SAV a Katedry geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave nové hydrostatické a pendametrické pristroje, ktoré našli uplatnenie na betónových priehradách, v priemyselných závodoch
a v jadrových elektrárňach.
20. septembra 2003 - Ing. Jozef Farkašovský. Narodil sa v Jamníku (okres Spišská Nová Ves). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1946 nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Martine, kde pOsobil do 30. 9. 1948. V roku
1950 prichádza do Bratislavy. Pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave a v Geodetickom ústave (GU - vedúci <>gdelenia technickej kontroly). V rokoch 1960 až 1967 pracoval v Ustave
geodézie a kartografie (vedúci strediska geodézie, vedúci technicko-ekonomickej prípravy výroby, zástupca riaditefa). Od 1. 1. 1968
p6sobil ako vedúci závodu !nžinierskej geodézie, n. p., Bratislava.
V júli 1972 sa vracia do GU, do funkcie n~estníka riaditefa a od
1. 1. 1973 do 31. 12. 1987 bol riaditefom GU, n. p. Od 1. 1. 1988
do 30. 9. 1988, t. j. do odchodu do dOchodku, pracoval ako vedúci
odborno-technický pracovník útvaru Wavného geodeta rýchlodráhy
GÚ, n. p. Vefkú pozornosť venoval rozvoj u nových druhov činnosti
v GÚ. Je spoluautorom známej geodetickej príručky "GEO-TOPO",
ktorá vyšla v dvoch vydaniach. Je nositefom vyznamenaní.

6. srpna 2003 - před 90 roky se ve Smržovce u Tanvaldu narodil Ing.
Alfréd Technik, profesor žurnalistiky University Karlovy. Po maturitě na turnovské reálce v r. 1934 studoval zeměměřické inženýrství na ČVUT v Praze. Již za dob studia na technice zahájil svoji
publikační činnost. Od r. 1937 pracoval externě v Čs. rozhlasu, po
uzavření vysokých škol jako rozhlasový reportér.
svoji ilegální
činnost ve II. odboji byl vyznamenán vojenskou medailí I. stupně
a medailí za boj o rozhlas. V r. 1952 přešel do Strojprojektu, kde
jako vedoucí technického odboru založil geodetické oddělení. V r.
1968 se stal tiskovým tajemníkem na Ministerstvu spojů a současně
externě spolupracoval s tehdejší Fakultou sociálních věd a publicistiky UK. Od r. 1972 nastoupil na tuto fakultu jako odborný asistent
a v r. 1974 byl jmenován profesorem. Zatával funkci proděkana až
do svého odchodu do důchodu.

za

21. záři 2003 - Ing. Rudolf Novák, nositel hornického vyznamenaní ,,za věrnost". Rodák z Prahy, vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze a nastoupil do katastrální měřické služby v Trenčíně. Od roku 1939 pracoval
u nového měření hl. m. Prahy, odkud v roce 1949 přešel do zeměměřického oddělení Krajského národního výboru v Praze. V roce
1952 přešel do Státního projektového ústavu pro výstavbu rudných
dolů Rudný projekt, později Interprojekt. Zde uplatnil své odborné
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zkušenosti a organizační schopnosti, stal se vedoucím projektového
odboru a v této funkci řídil četné geodetické a projektové práce
v oboru hornictví a hutnictví.

Z dalších výročí připomínáme:
1. července 1913 - p'řed 90 roky se narodil Ing. Jan Mošna, CSc.
vědecký pracovník Ustavu pro výzkum rud v Praze. Vystudoval n~
Vysoké škole speciálních nauk CVUT v Praze zeměměřické inženýrství. Prošel řadou pracovišť, ze kterých si přinesl bohaté zkušenosti, které pak uplatnil při své vědecké práci v oboru speciálních
g~o~ogických prací. Extern~ působil iako přednášející na směru geodeZle a kartografie Stavebm fakulty CVUT v Praze. Jeho publikační
činnost byla velmi bohatá, nejen v našich, ale i v zahraničních časopisech. Zemřel 29. 9. 1981.
3. července 1908 - před 95 lety se v Brně narodil Ing. Oldřich Ryšavý. Po zeměměřických studiích na České vysoké škole technické
v Brně byl nejprve výkonným geodetem u Zemského výboru v Brně,
potom u měřického oddělení Stavebního úřadu města Brna (od roku
1933), kde se převážně podílel na novém zaměřování města. V roce
1954 přešel na Střední průmyslovou školu stavební - obor geodézie
j~o středoškolský profesor geodetických předmětů. Jako učební pomucku pro studenty vydal Zeměměřické rýsování a kreslení. Zemře123. 2. 1981 v Brně.
17. júla 1923 - pred 80 rokmi sa narodil v Kokave nad Dimavicou
(okres Poltár) Ing. Pavel Hazucha. Do štátnej zememeračskej
služby nastúpil v roku 1945. Posobil v Bratis1ave, a to vo Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom
a kartografickom. ústave, v Geodetick~m ústave (GÚ), v Kartografickom a geodetlckom fonde a v GU. V priebehu posobnosti na
týchto ústavoch prešiel od technika cez pracovníka kontrolného
ú~varu po vedúceho personálneho útvaru. Popri zamestnaní skončil v roku 1959 Strednú priemyselnú školu stavebnú a zememeračskú v Košiciach a v roku 1968 Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1971 prešiel do Slovenskej správy geodézie
a kartografie (od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie a kartografie), ako vedúci odborný referent ekonomického odboru (EO).
1. 5. 1972 bol vymenovaný za vedúceho EO (od 1. 7. 1978 za riaditefa EO). Bol nositefom vyznamenaní. Zomrel 5. 3. 1979
v Hradci Králové (Česká republika), pochovaný je v Bratislave.
22. července 1908 - před 95 lety se narodil Ing. Vladimír Sváb. Po
studiích na Vysoké škole speciálních nauk na ČVUT v Praze nastoupil ke katastrální měřické službě na Slovensko a po celou dobu
své praktické činnosti pracoval v resortu geodézie a kartografie. Od
roku 1954 pracoval v Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Plzni
ve vedoucích funkcích až po funkci technického náměstka ředitele
a zasloužil se o dobré pracovní výsledky ústavu. V roce 1964 přešel
do Prahy na centrální orgán a v roce 1967 do Výzkumného ústavu
geodetického, topografického a kartografického v Praze. Jako expert
byl v roce 1968 vyslán do Konga. Zemře129. 6. 1982 v Praze.
4. augusta 1913 - pred 90 rokmi sa narodil vo Vrbovciach nad Rimavou, dnes časť obce Velké Teriakovce (okres Rimavská Sobota)
Ing. Ondrej Botto. Zememeračské inžinierstvo skončil v roku 1938
na Českom vysokom učení technickom v Prahe. V roku 1940 nastúpil do Inšpektorátu katastrálneho vymeriavania v Martine. Od
roku 1942 pracoval v Bratislave. Najskor posobil v Triangulačnej
kancelárii Generálneho finančného riaditefstva, kde bol poverený vedením prác na budovaní polohovej geodetickej siete. Popri týchto
prácach poso!>il v rokoch 1945 až 1947 ako honorovaný docent
a prednosta Ustavu vyššej geodézie na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave. Neskor, od roku 1950, pracoval v Slovenskom zememeračskom a kartografickom ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave, v Geodetjckom ústave (GÚ),
v Kartografickom a geodetickom fonde a v GU, n. p., kde prešiel
roznymi funkciami až po námestníka riaditefa. Bol uznávaným zlepšovatefom a racianalizátorom geodetických prác. Zaslúžil sa o vybudovanie polohovej siete na Slovensku ajej všestranný rozvoj. Tiež
má zásluhy pri budovaní nových činností v rezorte Slovenského
úradu geodézie a kartografie, ako je automatiozácia geodetických
prác a gravimetria. Vefmi aktívne pOsobil v mnohých odborných komisiách. Do dochodku odišiel 1. 5: 1980. Bol nositefom vyznamenaní. Zomrel 23. 8. 1991 v Bratislave.
6. srpna 1908 - před 95 lety se narodil Ing. Oldřich Mrázek vaktivní službě vedoucí provozu v Ústavu geodézie a kart~grafie

v Opavě. Narozen v Boskovicích. Po absolvování studia zeměměřického inženýrství pracoval od roku 1933 u katastrálního měřického
úřad~ v Tmavě, Bratislavě, Boskovicích a od roku 1945 v Bílovci,
zde Jako vedoucí tehdejšího Okresního měřického střediska, pozdějšího Střediska geodézie. Jeho práce byla oceněna resortními vyznamenáními. Zemřel v roce 1988.
6. srpna 1913 - před 90 lety se narodil v Ostravě Ing. Julius Závislák, dřívější vedoucí provozu speciálních prací u Geodézie, n. p.,
Opava (od roku 1955). Předtím (od roku 1937) prodělal novoměřickou praxi v katastrální službě v Užhorodě, Chustu a Ostravě, potom
v družstvu Geoplan a v n. p. Geometra v Opavě, zde (od roku 1953)
jako technický náměstek ředitele krajské pobočky. V podniku Geodézie byl předsedou závodní pobočky Ceskoslovenské vědeckotechnické společnosti. Resortně byla jeho práce ohodnocena několika uznáními. Zemell1. 12. 1979. v Opavě.
11. srpna 1913 - před 90 roky se narodil Ing. Jan Dubový, dříve
vedoucí Střediska geodézie v Ostravě. Po studiích na České vysoké
škole technické v Brně pracoval v měřické službě města Ostravy.
Jeho bohatá praxe v zeměměřických pracích v prostředí rozvíjejícího se průmyslového města byla výborným předpokladem pro odpovědnou práci vedoucího střediska v ostravské aglomeraci. Jeho
práce byla oceněna četnými čestnými uznáními a vyznamenáními.
Zemřel 4. 3. 1982 v Ostravě.
23. srpna 1908 - před 95 roky se narodil Ing. Viktor Syrovátka.
~ aktivní službě působil od roku 1954 u Oblastního ústavu geodéZle a kartografie v Brně jako vedoucí provozu, potom jako ekonomický náměstek ředitele a hlavní ekonom u Ústavu geodézie a kartografie v Brně (1958-1971). Předtím pracoval v katastrální měřické
službě u Katastrálního měřického úřadu - oddělení nového měření
v Brně (1929-1940), u Zemského finančního ředitelství v Brnějako
dohledací orgán (1940-1949), na Krajském národním výboru v 010~ouci jako vedoucí zeměměřického oddělení (1949), potom na
Ustředním národním výboru - měřické oddělení v Brně
(1950-1954). Za dlouholetou záslužnou činnost v resortu geodézie
a kartografie byl oceněn čestným uznáním. Na odpočinku žil od roku
1971 v Brně. Zemřel v Brně.
26. srpna 1903 - před 100 lety se narodil Ing. Bohumil Honomichl,
od r. 1945 přednosta oddělení nového měření a autentifikace v Plzni.
Po studiích na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze nastoupil ke katastrální měřické službě. Nejdříve pracoval v Dolném
Kubíně na Slovensku, později v Trenčíně. Roku 1939 přešel k novému měření Prahy. Pro svou vysokou odbornou úroveň a organizační schopnosti byl roku 1945 jmenován do shora uvedené funkce.
Pod jeho vedením vznikla mapa 1:1000 města Plzně. Externě působil též jako pedagog na Střední průmyslové škole stavební, obor zeměměřického dálkového studia. Aktivně se podílel na mnoha interních předpisech pro nové měření, patřil ke staré generaci
významných katastrálnich pracovníků. Zemřel 30. 4. 1973 v Plzni.
28. srpna 1908 - před 95 lety se narodil v Dalešicích (okres Třebíč)
Ing. Alois Veselý. Jako výkonný geodet působil nejprve v katastrální
měřické službě na Slovensku a na Moravě, potom (v roce 1951-1960)
byl odborným asistentem na Vysokém učení technickém v Brně (katedra geodézie, prof. Stván) a dále vedoucím Střediska geodézie
v Moravském Krumlově (do roku 1969). V důchodu prováděl brigádnicky speciální geodetické práce při budování vodního díla Dalešice. Zemřel 3. 6. 1981 v Dalešicích.
8. září 1913 - před 90 roky se narodil Ing. Karel Dvořák, dřívější
vedoucí technického odboru Českého úřadu geodetického a kartografického, výrobní ředitel bývalé Kartografie, n. p., Praha a vedoucí
redaktor celostátnílIo odborného časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO). Po studiích zeměměřického inženýrství na Ceském vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze nastoupil v roce
1938 do Katastrálního měřického úřadu v Benešově, v roce 1940
přešel do Triangulační kanceláře Ministerstva financí a později do
Reprodukčního ústavu Ministerstva financí a po jeho reorganizaci
do Státního zeměpisného a kartografického ústavu. Po soustředění
zeměměřické služby byl roku 1954 jmenován hlavním inženýrem
Kartografického a reprodukčnílIo ústavu (pozdější Kartografie, n.
p.). Zasloužil se významně o rozvoj kartografické tvorby v tomto
ústavu. Roku 1970 přešel na jednu z vedoucích funkcí ČÚGK. Bohatá byla jeho činnost pedagogická jako externího přednášejícího na
směru geodézie a kartografie Stavební fakulty ČVUT a na Střední
průmyslové škole zeměměřické (SPSZ) v Praze. Zpracoval řadu
přednášek a skript a byl spoluautorem učebnice Kartografie pro
SPSZ.Neméně bohatá byla i jeho veřejná činnost v ČSVTS. Zemřel
8.9. 1993.
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20. září 1913 - před 90 roky se v Bechyni narodil Ing. Jiří Skalák.
Vystudoval zeměměřické inženýrství na Vysoké škole speciálních
nauk ČVUT v Praze. Po prezenční vojenské službě nastoupil do civilní kanceláře, kde pracoval až do roku 1941. Odtud přešel do triangulačního oddělení Zeměměřického úřadu. Po skončení války pracoval u osid1ovací komise Ministerstva zemědělství a v roce 1949
byl povolán zpět do Státního zeměpisného a kartografického ústavu
(později Geodetického a topografického ústavu), kde dále pracoval
jako výkonný triangulátor. Zúčastnil se triangu1ačních prací v Albánii v letech 1956-1957. V roce 1958 odešel do Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Českých Budějovicích, kde po několika vedoucích funkcích mu bylo v roce 1960 svěřeno vedení Střediska geodézie v Táboře. Jeho práce byla oceněna státními i rezortními vyznamenáními. Zemřel 2. 5. 1998 v Chýnově (okres Tábor).
24. září 1858 - před 50 roky se v Burscheidu u Diisseldorfu narodil
významný pracovník v oboru stereofotograrnmetrie PHDr. Dr. Ing.
h. c. Carl Pulfrich, profesor a vědecký spolupracovník závodů Carl
Zeiss v Jeně. Jeho vynález stereokomparátoru v r. 1901 umožnil
přesné proměřování měřických snímků s využitím stereoskopického
principu. Zasloužil se o řadu teoretických a konstrukčních řešení
v oboru stereofotogrammetrie. Zemřel 12. 8. 1927 v Ostseebad Timmensdorferstrand.
1688 - před 315 roky vyhotovil rakouský zeměměřič Georg Mattheus Vischer zvaný Tyrolensis mapu pardubického panství, která
patří k důležitým dokladům vývoje kartografie na našem území a zůstává dodnes pozoruhodným pramenem poznání proslulé pardubické
rybniční soustavy, nejstarší v Čechách, v její původní podobě (238
rybníků), osídlení a architektury a je jedinečným podkladem pro
zkoumání pernštejnské epochy na Pardubicku, která představuje významný fenomén českých dějin 16. století. Map tohoto typu máme
pro dané období doloženo minimum.
1848 - před 155 roky vznikl nejstarší orientační plán královského
komorního města Pardubic, jehož originál je uložen ve Státním
okresním archivu v Pardubicích. Autorem je pardubický rodák Antonín (Anton) Schwarz (1826-1872). Plán vycházel z tzv. indikační
skicy z roku 1839, pořízené pro potřebu stabilního katastru. (V roce
1847 A. Schwarz také nakreslil plán města Jeruzaléma.)
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